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CPV: 92332000-7 Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών 
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3.  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

     ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

     ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ – ΜΕΛΕΤΗ 

 

 
Π Α Ρ Ο Χ Η Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  Γ Ι Α  Τ Η Ν  

Ν Α Υ Α Γ Ο Σ Ω Σ Τ Ι Κ Η  Κ Α Λ Υ Ψ Η  Π Ο Λ Υ Σ Υ Χ Ν Α Σ Τ Ω Ν  Π Α Ρ Α Λ Ι Ω Ν   

Δ Η Μ Ο Υ  Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η  2 0 2 0  

 
 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και αφορά την 

εργασία για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Αριστοτέλη για  

το  έτος  2020, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις με 

το από 06/05/2020 Πρακτικό της επιτροπής ελέγχου – χαρακτηρισμού των χώρων αιγιαλού και 

παραλίας ως πολυσύχναστες (κοινοποιήθηκε στον Δήμο την 20/05/2020) και επομένως 

επιβάλλεται η επιτήρησή τους από ναυαγοσώστες. 

 

1. Παραλία Ιερισσού, Δ. Κ. Ιερισσού (ένας ναυαγοσώστης) 

2. Παραλία Αλυκές, Δ. Κ. Αμμουλιανής (ένας ναυαγοσώστης) 

 

Σκοπός της εργασίας είναι η αποτελεσματική προσφορά υπηρεσιών προς τους μόνιμους και 

εποχιακούς κατοίκους που χρησιμοποιούν τις παραπάνω παραλίες και η κάλυψη των αναγκών 

που προέρχονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/04.04.2018 τεύχος Α') : 

Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη 

ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες). 

 

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

βάθρου. 

Οι παραλίες θα επανδρωθούν με κατ’ επάγγελμα ναυαγοσώστες οι οποίοι θα κατέχουν άδεια 

ναυαγοσώστη εν ισχύ από αρμόδια λιμενική αρχή καθώς και τον πλήρη εξοπλισμό και θα 

λειτουργούν καθημερινά από 10.00 ώρα μέχρι και 18.00 ώρα (σύμφωνα με άρθρο 16 του 

Ν.4676 (ΦΕΚ 67 Α΄/19-03-20)). 

Την διατήρηση βιβλίου συμβάντων για κάθε ναυαγοσώστη στο οποίο θα περιγράφεται 

αναλυτικά το συμβάν και η αντιμετώπιση του συμβάντος από τον ναυαγοσώστη. 

Υποχρέωση κάθε ναυαγοσώστη είναι: 

1. Να 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. 

2. Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του να παρακολουθεί τους λουόμενους, να είναι σε άμεση 

ετοιμότητα παροχής βοήθειας και να μην εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία. 

Ο ναυαγοσώστης με την ανάληψη της υπηρεσίας θα αναρτά την αντίστοιχη σημαία χρώματος 

πορτοκαλί με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ ενώ με την λήξη της υπηρεσίας (ή σε κάθε 

ενδεχόμενη απουσία του) θα αναρτά την αντίστοιχη κόκκινη σημαία με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ. 

Εφόσον απουσιάζει από την λουτρική εγκατάσταση, για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να 

αφαιρέσει την πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και να αναρτήσει στον ιστό την 

σημαία που δείχνει την απουσία του. 
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Ο αναγκαίος εξοπλισμός για τους ναυαγοσώστες θα είναι ακριβώς όπως προβλέπεται από το 

άρθρο 7 του Π.Δ. 31/2018, όπως ισχύει και θα παρέχεται από νομίμως λειτουργούσα σχολή 

ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης (ανάδοχος). 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν από την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει σε οριστικό 

κατάλογο το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της 

εργασίας και σε ποιους χώρους αυτό θα εργαστεί. Ο κατάλογος αυτός, σε περίπτωση 

αντικατάστασης ναυαγοσώστη, θα ενημερώνεται και θα κοινοποιείται στον υπεύθυνο του 

Δήμου. Οι παραπάνω κατάλογοι θα κοινοποιούνται με ευθύνη του Δήμου στην αρμόδια 

Λιμενική Αρχή για την διευκόλυνση της εργασίας αστυνόμευσης 

 

Η ενδεικτική δαπάνη της εργασίας εκτιμάται στις εβδομήντα δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι επτά 

Ευρώ και δέκα τρία λεπτά (72.727,13 €),  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

 

Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3463/06 ΦΕΚ Α΄114/2006 και Ν. 

4412/2016 ΦΕΚ Α΄147/2007 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και του Π.Δ. 31/2018. 

 

 

Ο Δήμος θα αναθέσει, μετά από συνοπτικό διαγωνισμό το προαναφερόμενο έργο σε 

ανάδοχο που θα διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό (το απαιτούμενο αριθμό 

ναυαγοσωστών), τον εξοπλισμό (όλα τα υλικά, τεχνικά και μηχανικά μέσα), την 

τεχνογνωσία και ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεσή του, βάσει 

της ισχύουσας νομοθεσίας (Π.Δ. 31/2018). 

 

 

 

                                                                                              Αρναία, 22 Μαΐου 2020 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
                                                                                                           ΡΗΓΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  
                                                                                                               ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
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ΜΕΛΕΤΗ 

 
Π Α Ρ Ο Χ Η Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  Γ Ι Α  Τ Η Ν  

Ν Α Υ Α Γ Ο Σ Ω Σ Τ Ι Κ Η  Κ Α Λ Υ Ψ Η  Π Ο Λ Υ Σ Υ Χ Ν Α Σ Τ Ω Ν  Π Α Ρ Α Λ Ι Ω Ν   

Δ Η Μ Ο Υ  Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η  2 0 2 0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π ρ ο μ έ τ ρ η σ η 

Ε κ τιμ ώμε νη  αξ ία  Σ ύ μβ αση ς  
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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

     ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

     ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

     Αριθμ . Μελέτης : 05/2020 

 

       

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Πρόβλεψη δαπάνης για την επάνδρωση δύο (2) πύργων για 4 μήνες. (Ιούνιος-Ιούλιος-

Αύγουστος- Σεπτέμβριος). 

Οι δαπάνες διαχωρίζονται ως εξής: 

1) Τις δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης του προσωπικού που θα απασχοληθεί στην 

εκτέλεση της εργασίας. 

2)  Τις δαπάνες χρήσης του εξοπλισμού και λειτουργικά έξοδα των ναυαγοσωστικών σκαφών 

[συνολικά δύο (2) μηχανοκίνητα επαγγελματικά μικρά σκάφη μήκους 3,3 μέτρων, ιπποδύναμης 

των 6 HP το καθένα και ενός (1) μηχανοκίνητου μικρού ταχύπλοου φουσκωτού σκάφους μήκους 

τουλάχιστον 5 μέτρων με τον εξοπλισμό που προβλέπει η παράγραφος δ του άρθρου 7 του ΠΔ 

31/2018], απόσβεση κόστους σκάφους, εξοπλισμού και καύσιμα. Όλες οι μηχανές θαλάσσης να 

είναι σύγχρονες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 

3)  Την κατασκευή δύο (2) ναυαγοσωστικών βάθρων (πύργων). 

4) Την εγκατάσταση / απεγκατάσταση και των δύο (2) ναυαγοσωστικών βάθρων (πύργων). 

5) Το Management-οργάνωση και διαχείριση εκτέλεσης εργασιών (διοικητικό προσωπικό, 

εκπαίδευση παρακολούθηση εργασιών, ποινική & αστική ευθύνη). 

 

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την ναυαγοσωστική κάλυψη του Δήμου Αριστοτέλη 

για το 2020 (επάνδρωση 2 πύργων για 4 μήνες) φαίνεται στο παρακάτω συνοπτικό πίνακα: 
 

α/α Είδος δαπάνης Ποσό 

1 Δαπάνες προσωπικού 25.362,64 € 

2 Δαπάνες χρήσης του εξοπλισμού και λειτουργικά έξοδα 26.043,76 € 

3 
Δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης νέων πύργων και 
οριοθέτησης παραλιών 

2.900,00 € 

4 

Δαπάνες management – οργάνωση και διαχείριση εκτέλεσης 
εργασιών (διοικητικό προσωπικό, εκπαίδευση παρακολούθηση 
εργασιών, ποινική & αστική ευθύνη) 

4.344,51 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ 58.650,91 € 

 
ΦΠΑ 24% 14.076,22 € 

 
ΤΕΛΙΚΟ 72.727,13 € 

 
και αναλύεται ανά είδος δαπάνης ως εξής: 

 

1. Δαπάνες προσωπικού 

 

Αμείβονται με κατώτατο ημερομίσθιο 29,04 ευρώ 

Άρα για κάθε έναν μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές : 26 ημερ Χ 29,04 € = 755,04 €  

Εισφορές εργοδότη : 187,20 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ : 942,24 € 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : 942,24 X 4μήνες = 3.768,96 € E.A. ΚΑΙ ΔΩΡΟ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: = 890,00 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑΝ   4.658,96 € 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 5 εργαζόμενοι Χ 4.658,96 € = 23.294,80 € 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ : 

19 αργίες και Κυριακές Χ 21,78 (το 75% του ημερομισθίου) = 414,20 € για κάθε εργαζόμενο.  

Εισφορές εργοδότη 414,20 € Χ 24,81% =102,76 € ανά εργαζόμενο 

Συνολικό κόστος 516,96 € ανά εργαζόμενο 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ 516,96 € Χ 4 = 2.067,84 € 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 23.294,80 € + 2.067,84 € = 25.362,64 € 

 
2. Δαπάνες χρήσης του εξοπλισμού και λειτουργικά έξοδα 

 

2.1.1 Ατομικός Εξοπλισμός ναυαγοσώστη σύμφωνα με το Π.Δ.31/2018: 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ (€) 

1. Αδιάβροχος φακός τµχ 1 30,00 

2. Κυάλια Ναυαγοσώστη τµχ 1 50,00 

3. Ναυαγοσωστικό Σωσίβιο τµχ 1 30,00 

4. Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 µ. Τµχ 1 310,00 

5. Σωστικός σωλήνας τµχ 1 20,00 

6. 
Φορητό Φαρµακείο Ναυαγοσώστη, µε το περιεχόµενο του 

Παραρτήματος «Ι» του Π∆ 31/2018 τµχ 1 
30,00 

7. Πτυσσόµενο φορείο ή πλωτό φορείο, τµχ 1 120,00 

 

8. 

∆ύο σηµαντήρες χρώµατος πορτοκαλί µε σχοινί µήκους 

τουλάχιστον πενήντα (50) µέτρων 
10,00 

 

9. 

Ένδυμα κολύµβησης χρώµατος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται 

η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFE GUARD, τµχ 1 
20,00 

10. 

Καπέλο στην εµπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD 

τµχ 1 

10,00 

11. Γυαλιά Ηλίου τµχ 1 50,00 

12. 

Πινακίδα χρώµατος πορτοκαλί µε την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ 

ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST AID, µπλε 

απόχρωσης τµχ 1 

15,00 

13. Ισοθερµικές κουβέρτες τµχ 1 10,00 

14. Καταδυτικό µαχαίρι τµχ 1 15,00 

15. Μάσκα βυθού τµχ 1 25,00 
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16. Βατραχοπέδιλα τµχ 1 35,00 

17. 

Σηµαία ναυαγοσώστη χρώµατος πορτοκαλί διατάσεων 40 x 80 εκ. 

µε την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη 

LIFE GUARD, µπλε απόχρωσης τµχ 1 

10,00 

18. 

Σηµαία χρώµατος ερυθρού, ίσων διαστάσεων µε την προηγούµενη, 

µε την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την 

ένδειξη NO LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης 

10,00 

19. 

Κινητό Τηλέφωνο: ………..., ο αριθμός κλήσης του οποίου 

δηµοσιοποιείται, µε µέριµνα του εκµεταλλευόµενου τη λουτρική 

εγκατάσταση, µε κάθε πρόσφορο µέσο, αναγράφεται σε περίοπτη 

θέση στο βάθρο και αναφέρεται εγγράφως στην Τοπική Λιµενική 

Αρχή, τµχ 1 

30,00 

20. Φορητή Μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας) τµχ 1 10,00 

21. Κοινή σφυρίχτρα τµχ 1 10,00 

22. Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα), τµχ 1 10,00 

23. Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε µε προσοχή) 10,00 

24. Κόκκινη σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 10,00 

25. Φορητή συσκευή VHF 120,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00 
 

Σύνολο Ατομικού Εξοπλισμού ναυαγοσώστη (χωρίς ΦΠΑ) για 2 ναυαγοσώστες (βάθρα) :  

1.000,00 € x 2 ναυαγοσώστες (βάθρα) = 2.000,00 € 

 

Δαπάνες μίσθωσης και χρήσης σκαφών και αυτοκινήτου 

2.1.2 Κόστος χρήσης σκάφους μήκους 3,3 μέτρων τουλάχιστον με μηχανή 6 ίππων και άνω με τον 

εξοπλισμό που προβλέπει το ΠΔ 31/2018) (τιμές χωρίς ΦΠΑ) : 
 

Σκάφη 2 (Α)  

 

Κόστος κατανάλωσης 

καυσίμου / σκάφος / ημέρα 

 

3,80 € 

 

 

 

 

(Β) 

 [1 μίλι ημερησίως] x 

 

[2 λίτρα που 

καταναλώνει το 

σκάφος ανά μίλι] x 

 

[(1,7 € κόστος καυσίμου 

+ 0,2 € κόστος λιπαντικού)  

/ λίτρο] = 

 

3,80 € 

Κόστος συντήρησης / σκάφος / 

ημέρα 
10,00 € (Γ) 

 

Κόστος απόσβεσης / σκάφος / 

ημέρα 
10,00 € (Δ) 

 

Ημέρες 122 (Ε)  

Σύνολο τετραμήνου 5.807,20 € 
Α x (Β + Γ + 

Δ) x Ε 
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2.1.3 Κόστος χρήσης ενός µηχανοκίνητου µικρού ταχύπλοου φουσκωτού σκάφους ολικού µήκους 

τουλάχιστον πέντε (5) µέτρων με τον εξοπλισμό που προβλέπει το ΠΔ 31/2018) (τιμές χωρίς ΦΠΑ): 
 

 

Κόστος κατανάλωσης 

καυσίμου / ημέρα 

 

22,80 € 

 

(Α) 

[6 μίλια (μέγιστη διαδρομή) ] x 

 

[2 λίτρα που καταναλώνει το 

σκάφος ανά μίλι] x 

 

[(1,7 € κόστος καυσίμου 

 + 0,2 € κόστος λιπαντικού)  

/ λίτρο] = 

 

22,80 € 

Κόστος συντήρησης / ημέρα 15,00 € (Β)  

Κόστος απόσβεσης / ημέρα 20,00 € (Γ)  

Ημέρες 122 (Δ)  

Σύνολο τετραμήνου 7.051,60 € 
(Α + Β + Γ) 

x Δ 

 

 

2.1.4 Κόστος μίσθωσης και χρήσης αυτοκινήτου (4Χ4) (τιμές χωρίς ΦΠΑ): 
 

Μίσθωση αυτοκινήτου (4x4) για την δυνατότητα πρόσβασης εντός του αιγιαλού και απόσυρσης 

ναυαγοσωστικού εξοπλισμού ή τροφοδότησης, επέµβασης και περιπολίας για όλη την έκταση της παραλίας 

του ∆ήµου Αριστοτέλη. Το όχηµα θα πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισµένο µε ναυαγοσωστικά σωσίβια 

και πλήρες φορητό φαρµακείο (όπως αναφέρεται παρακάτω) και µε την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟ και 

κάτωθεν αυτής LIFEGUARD σε εµφανή σηµεία αυτού. Το όχηµα θα χρησιµοποιείται από τον συντονιστή – 

επόπτη ναυαγοσώστη, προκειµένου να µετακινείται σε όλες τις παραλίες, οι οποίες έχουν ναυαγοσωστική 

κάλυψη 

 

Μήκος διαδρομής (χλμ, περίπου) 8   

Διαδρομές / ημέρα 2   

Κόστος μετάβασης με πλοίο στην νήσο 

Αμμουλιανή 
12,60 € (Α) 

1 όχημα x (5μ x 8,20 €) 

= 8,20 € 

1 άτομo x 4,40 € = 4,40 € 

Κόστος μίσθωσης αυτοκινήτου / ημέρα 65,00 € (Β)  

Κόστος κατανάλωσης καυσίμου / ημέρα 4,08 € 

(Γ) 

[2 διαδρομές την ημέρα] x  

[8 χλμ ανά διαδρομή] x 

[0,17 λίτρα μέση κατανάλωση 

αυτοκινήτου ανά χλμ] x 

[1,5 € μέσο κόστος καυσίμου / 

λίτρο] 

= 

4,08 € 

Κόστος συντήρησης / ημέρα 10,00 € (Δ)  

Ημέρες 122 (Ε)  

Σύνολο τετραμήνου 11.184,96 € 

(Α + Β + 

Γ + Δ) x 

Ε 
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Σύνολο δαπανών μίσθωσης και χρήσης σκαφών και αυτοκινήτου (χωρίς ΦΠΑ): 24.043,76 € 

 

Σύνολο δαπανών χρήσης του εξοπλισμού και λειτουργικά έξοδα (χωρίς ΦΠΑ):  

2.000,00 € + 24.043,76 € = 26.043,76 € 

 

3. Δαπάνες επισκευής και τοποθέτησης πύργων οριοθέτησης παραλιών (τιμές χωρίς ΦΠΑ): 

 

Αριθμός θέσεων (πύργων – παραλιών) 2 (Α) 

Κόστος επισκευής-συντήρησης και τοποθέτησης / πύργο 0,00 € (Β) 

Κόστος κατασκευής νέου και τοποθέτησης / πύργο 1.200,00 € (Γ) 

Κόστος οριοθέτησης παραλιών (τοποθέτησης σημαντήρων) 

/ παραλία 
250,00 € (Δ) 

Σύνολο 2.900,00 € 
(Α X Γ) 

+ (Α X Δ) 

 

Σύνολο δαπανών επισκευής-συντήρησης και τοποθέτησης υπαρχόντων πύργων, κατασκευής και 

τοποθέτησης νέων καθώς και οριοθέτησης παραλιών (χωρίς ΦΠΑ): 2.900,00 € 

 

4. Δαπάνες management – οργάνωση και διαχείριση εκτέλεσης εργασιών (διοικητικό 

προσωπικό, εκπαίδευση παρακολούθηση εργασιών, ποινική & αστική ευθύνη) (τιμές χωρίς 

ΦΠΑ): 
 

Το συνολικό κόστος της διοικητικής υποστήριξης της υπηρεσίας συνυπολογιζομένων και των 

αστικών και ποινικών ευθυνών που αναλαμβάνει ο ανάδοχος, προϋπολογίζεται στο 8% επί του 

συνόλου των υπολοίπων εξόδων όπως αυτά προϋπολογίστηκαν παραπάνω, δηλ.: 

(25.362,64 € + 26.043,76 € + 2.900,00 €) x 8% = 4.344,51 € 

 

 

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες 

τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος. 
 

 

 

Αρναία, 22 Μαΐου 2020 

                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
                      ΔΑΒΙΛΛΑΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ                                         ΡΗΓΑΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
                         ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

                                 ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

     ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

     ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

     Αριθμ . Μελέτης : 05/2020 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

 
Π Α Ρ Ο Χ Η Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  Γ Ι Α  Τ Η Ν  

Ν Α Υ Α Γ Ο Σ Ω Σ Τ Ι Κ Η  Κ Α Λ Υ Ψ Η  Π Ο Λ Υ Σ Υ Χ Ν Α Σ Τ Ω Ν  Π Α Ρ Α Λ Ι Ω Ν   

Δ Η Μ Ο Υ  Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η   2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ ε ν ική  -  Ε ιδ ικ ή  συ γγρ αφ ή  υ π ο χρ ε ώσε ων  
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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

     ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

     ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

     Αριθμ . Μελέτης : 05/2020 
 

 

 

Γ Ε Ν Ι Κ Η -  Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  
 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ    (ΑΡΘΡΑ 1 – 4) 
 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η συγγραφή υποχρεώσεων για το έργο "Ναυαγοσωστική 

κάλυψη των παραλιών του Δήμου Αριστοτέλη" για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την 

επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης ή για χρονική διάρκεια τεσσάρων (4) 

μηνών για το έτος 2020 από 01.06 και όχι πέραν τις 30.09.2020. Ο Δήμος Αριστοτέλη θα 

αναθέσει, μετά από διαγωνισμό, το προαναφερόμενο έργο σε ανάδοχο που θα διαθέτει το 

προσωπικό, τον εξοπλισμό και τεχνογνωσία απαραίτητα για την καλή εκτέλεση του. 
 
Άρθρο 1

ο
 - Διάκριση χώρου εργασίας 

 

1.1 Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής εργασιών του ανάδοχου ορίζεται η 

παραλιακή ζώνη των ακτών του Δήμου Αριστοτέλη 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 χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης λιμένα 

ο οποίος παραχωρείται ή εκμισθώνεται από (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις κλπ) για χρήση εκμισθούμενων 

θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση καθισμάτων ή ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης, 

από τον ήλιο, των λουομένων ανεξάρτητα αν τα άτομα που εισέρχονται για λήψη λουτρού στην 

έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή καταβάλλουν ή όχι εισιτήριο.      
 

Ο απαιτούμενος από την νομοθεσία αριθμός ναυαγοσώστων θα προσφέρει τις υπηρεσίες του 

στα παρακάτω σημεία της παραλίας του Δήμου Αριστοτέλη : 
 

1. Παραλία Ιερισσού, Δ. Κ. Ιερισσού (ένας ναυαγοσώστης) 

2. Παραλία Αλυκές, Δ. Κ. Αμμουλιανής (ένας ναυαγοσώστης) 

 
Άρθρο 2

ο
 - Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών 

 

2.1  Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει στην προσφορά όλα τα τεχνικά και μηχανικά μέσα 
που προβλέπονται στο Π.Δ. 31/2018 ως απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου και 
συγκεκριμένα: 
 

1) Μηχανοκίνητο επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 μέτρων, 

ιπποδύναμης τουλάχιστον των 6 HP, εγγεγραμμένο 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. 

2) Αδιάβροχο φακό. 

3) Κιάλια. 

4) Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ». 
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5) Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ». 

6) Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε». (Ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα 

είναι προαιρετικός). 

7) Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι». 

8) Πτυσσόμενο φορείο ή πλωτό φορείο. 

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

μέτρων. 

10) Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ - LIFE GUARD. 

11) Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και 

κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD. 

12) Γυαλιά ηλίου. 

13) Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής 

την ένδειξη FIRST AID, μπλε απόχρωσης. 

14) Ισοθερμικές κουβέρτες. 

15) Καταδυτικό μαχαίρι. 

16) Μάσκα βυθού. 

17) Βατραχοπέδιλα. 

18) Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διατάσεων 40 χ 80 εκ., με την ένδειξη 

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

19) Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης. 

20) Κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα του 

εκμεταλλευόμενου τη λουτρική εγκατάσταση, με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε 

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

Αρχή. 

21) Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας). 

22) Κοινή σφυρίχτρα. 

23) Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα). 

24) Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή). 

25) Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό). 

26) Φορητή συσκευή VHF. 

Ακόμα, 

ένα μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών 

ως επαγγελματικό, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, 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 BOAT, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι 

εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα, καθώς και με VHF GPS -PLOTER- 

ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ - ΦΟΡΗΤΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ. Στο σκάφος θα 

επιβαίνουν ο χειριστής του και ένας ναυαγοσώστης, όντες σε ετοιμότητα καθημερινά για παροχή 

άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις. 

Τέλος, 

τοποθετούν σε εμφανή σημεία πρόσβασης, στο χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων, ειδικές 

καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως 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), και 

να επισημάνουν τα όρια, μέχρι τα σημεία που φθάνουν συνήθως οι λουόμενοι με την 

τοποθέτηση, κατά τις υποδείξεις της Λιμενικής Αρχής, σειράς ευδιάκριτων πλωτών σημαντήρων 

χρώματος κίτρινου, σχήματος σφαιρικού, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Γενικού Κανονισμού 

Λιμένα αριθ. 20 (ΦΕΚ 444-Β/1999), όπως ισχύει. 
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2.2 Βάθρο ναυαγοσώστη 
 

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

τρόπο ώστε να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει απαραίτητα κλίμακα 

ανόδου, κάθισμα, ιστό σημαίας και σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο. Το ύψος του βάθρου 

υπερβαίνει τα τρία (3) μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. 

2. Η θέση του βάθρου είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια κατόπτευση, με 

στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες. 

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 οποιονδήποτε 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. 

 

Παραρτήματα: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»: Φαρμακευτικό - υγειονομικό υλικό και όργανα σχολών ναυαγοσωστικής 

εκπαίδευσης. 

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

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»: Τύπος σωστικής σανίδας (RESCUE BOARD). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι»: Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου ναυαγοσώστη. 
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Άρθρο 3
ο
 - Προσωπικό εκτέλεσης της ναυαγοσωστικής εργασίας  

 

Η επάνδρωση των δύο (2) ναυαγοσωστικών παρατηρητηρίων θα γίνει ως εξής:  

Ένας (1) ναυαγοσώστης στην παραλία Ιερισσού, Δ. Κ. Ιερισσού (έμπροσθεν καταστήματος 

“ΚΟΛΑΤΣΙ”). 
Ένας (1) ναυαγοσώστης στην παραλία Αλυκές, Δ. Κ. Αμμουλιανής (αριστερά Κάμπινγκ 
ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ). 
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται για την επάνδρωση του ταχύπλοου, για έναν (1) χειριστή του 

και ένα (1) ναυαγοσώστη, που θα είναι σε ετοιμότητα καθημερινά για παροχή άμεσης βοήθειας 

στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις (ΣΗΜ. ο χειριστής ταχυπλόου μπορεί να είναι και 

ναυαγοσώστης). 

Ένας (1) συντονιστής – επόπτης των ναυαγοσωστών.  
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Τα παρατηρητήρια θα επανδρωθούν με κατ’ επάγγελμα ναυαγοσώστες, οι οποίοι θα κατέχουν 

πτυχίο αναγνωρισμένης από αρμόδια Λιμενική Αρχή σχολής και εν ισχύ άδεια ναυαγοσώστη 

από αρμόδια Λιμενική Αρχή, καθώς και τον πλήρη εξοπλισμό που αναφέρεται αναλυτικά στο 

άρθρο 2 της παρούσης. 

Οι ναυαγοσώστες θα εργάζονται καθημερινά (συμπεριλαμβανομένων και των αργιών) από 

τις 10.00 έως και τις 18.00 και θα εποπτεύουν συνολικό μήκος παραλίας 400 μέτρων (200 

μέτρων εκατέρωθεν του παρατηρητηρίου). 

 

Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη : 

1. 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. 

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

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

 
Άρθρο 4

ο
 - Δαπάνη της εργασίας 

 

Η δαπάνη της εργασίας ναυαγοσωστικής κάλυψης για τέσσερις μήνες και συγκεκριμένα από 

01/06/2020 έως 30/09/2020 εκτιμάται στο ποσόν των 72.727,13 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24% (58.650,91 € + 14.076,22 € ο αναλογών Φ.Π.Α. 24%). 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 (ΑΡΘΡΑ 5-10) 

 

 

Άρθρο 5
ο 
- Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης εργασίας 

 

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

της εργασίας 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 εργασίας. Σε καμιά περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να 

στηρίζεται στην άγνοια των συνθηκών και αναγκών της παραλιακής ζώνης 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 και οργάνωση η οποία θα του 

εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού 

εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών. 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 εργασίας του. 

5.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει και διέπεται (και τούτο θα αποδεικνύεται) από τις 

ισχύουσες διατάξεις περί ναυαγοσωστικού έργου. 

5.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τους ανάλογους υπεύθυνους επόπτες για το 

προσωπικό του, οι οποίοι θα συντονίζουν το ναυαγοσωστικό έργο και θα ενημερώνουν τις 

υπηρεσίες του Δήμου για θέματα που αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση της εργασίας. 

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

αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται 
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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 του έργου θα 

πρέπει να διατηρείται καθαρός. 

 
Άρθρο 6

ο
. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης έργου 

 

6.1 Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή καθοιονδήποτε τρόπο 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 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 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. 

 
Άρθρο 7

ο
. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

 

Κατά της υπογραφής της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής 

αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. με ισχύ καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης. 

 
Άρθρο 8

ο
. Σύμβαση 

 

Με την πρόσκληση κοινοποιείται στον ανάδοχο και η απόφαση κατακύρωσης και ο ανάδοχος 

οφείλει να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου Αριστοτέλη μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) 

ημερών από της κοινοποιήσεώς της για την υπογραφή της σύμβασης. 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται στην ορθή τήρηση των όρων της 

σύμβασης αλλιώς ο Δήμος δικαιούται να ακυρώσει τη σύμβαση και να εισπράξει την αξία της 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κηρύσσοντας τον ανάδοχο έκπτωτο. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μέσα σε δύο (02) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, να 

παρουσιάσει όλον τον απαραίτητο τεχνικό, μηχανικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που 

αναφέρεται στην παρούσα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου, καθώς επίσης και να 

προσκομίσει σε οριστικό κατάλογο το σύνολο του ανθρωπίνου δυναμικού που θα 

χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας και να δηλώσει σε ποιους χώρους αυτό θα 

εργαστεί. Τον κατάλογο του προσωπικού θα συνοδεύουν σύντομο βιογραφικό, φωτοαντίγραφα 

του πτυχίου και της άδειας ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή (η οποία θα πρέπει να είναι εν 

ισχύ) για κάθε άτομο και το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας του. Ο κατάλογος αυτός - σε 

περίπτωση αντικατάστασης ναυαγοσώστη - θα ενημερώνεται και θα κοινοποιείται στον αρμόδιο 

υπάλληλο του Δήμου. Οι παραπάνω κατάλογοι θα κοινοποιούνται με ευθύνη του Δήμου στην 

αρμόδια Λιμενική Αρχή για τη διευκόλυνση του έργου αστυνόμευσής της εν λόγω υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο καθυστερήσει η έναρξη του ναυαγοσωστικού 

έργου, ο ανάδοχος θα πληρωθεί για το χρονικό διάστημα από την ανάληψη των 
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ναυαγοσωστικών υπηρεσιών και μέχρι τις 30-09-2020 και για ποσό που αντιστοιχεί στην 

περίοδο αυτή, βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισμού (ο οποίος είναι διάρκειας τεσσάρων 

μηνών). 

 
Άρθρο 9

ο
. Πληρωμή παρεχόμενων  εργασιών 

 

9.1 Η αμοιβή/αποζημίωση του αναδόχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα καταβάλλεται 

τμηματικά στο 100% του συμβατικού αντικειμένου ανά μήνα, ύστερα από σύνταξη 

πρωτοκόλλου παραλαβής των παρεχόμενων ναυαγοσωστικών υπηρεσιών αρμοδίως 

υπογεγραμμένο από την τριμελή Επιτροπή που θα εκδίδεται εντός 10 ημερών από το πέρας του 

πιστοποιούμενου μήνα. 

9.2  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. 

9.3  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών 

εκτελεσθεισών ναυαγοσωστικών υπηρεσιών είναι το παραστατικό (επί πιστώσει τιμολόγιο 

παροχής υπηρεσιών) του αναδόχου, καθώς και το πρωτόκολλο παραλαβής των 

ναυαγοσωστικών υπηρεσιών, υπογεγραμμένο αρμοδίως από την τριμελή Επιτροπή του Δήμου. 

 
Άρθρο 10

ο
.  Ρήτρες 

 

10.1  Ο ανάδοχος, υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να κάνει την έναρξη εκτέλεσης του 

ναυαγοσωστικού έργου με τον ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό την ημερομηνία που θα 

ορισθεί από την διακήρυξη του διαγωνισμού και την σχετική απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

Σε αντίθετη περίπτωση ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος έναντι όλων και επιβάλλεται ποινική 

ρήτρα 300€ για κάθε ημέρα καθυστέρησης και έως πέντε (5) συνολικά ημερολογιακές ημέρες. 

Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται 

έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις. 

10.2  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. 

10.3  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. 

10.4  Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος 

εκτελεί το έργο 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. 

10.5 Σε περίπτωση βεβαιώσεων παραβάσεων από Λιμενική Αρχή ή οποιαδήποτε Αρχή που 

οφείλεται σε παράβλεψη – υπαιτιότητα του αναδόχου επιβαρύνεται ο ανάδοχος. 
 
 

 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

 (ΑΡΘΡΑ 11 -12) 
 
 
Άρθρο 11

ο
. Περιεχόμενο Προσφοράς 

 

Η προσφορά των διαγωνιζόμενων θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω. 
 
11.1  Οικονομική προσφορά 
Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ' 

όψιν ότι ο ανάδοχος αναλαμβάνει: 

11.1.1 το κόστος και τα έξοδα που αφορούν στην διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου 
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εξοπλισμού σύμφωνα με την παράγραφο 1γ, του άρθρου 7 του Π.Δ.31/2018. και της 

τοποθέτησης των σημαντήρων για οριοθέτηση της περιοχής όπου θα παρέχεται η 

ναυαγοσωστική κάλυψη. 

11.1.2 τα έξοδα μεταφοράς του απαιτούμενου εξοπλισμού και της τοποθέτησης των 

σημαντήρων για οριοθέτηση της περιοχής όπου θα παρέχεται η ναυαγοσωστική κάλυψη. 

11.1.3 το τακτικό service του απαιτούμενου εξοπλισμού και τη συντήρηση για την διασφάλιση 

της άψογης λειτουργίας του. 

11.1.4 τον καθαρισμό του εξοπλισμού. 

11.1.5 την ασφαλιστική κάλυψη του απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή 

τέλη και φόροι. 

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

(ναυαγοσώστες, τεχνικοί, κλπ) που θα καλύψουν τα δύο (2) ναυαγοσωστικά βάθρα (πύργους) 

και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόλησή του. 

11.1.7 το management του ναυαγοσωστικού έργου (εκπαίδευση προσωπικού, τεχνική 

υποστήριξη, παροχή τεχνογνωσίας στην εκτέλεση του ναυαγοσωστικού έργου, εποπτεία και 

σχεδιασμό των εργασιών κλπ.) 

11.1.8 την εγκατάσταση / απεγκατάσταση και των 2 (δύο) συνολικά ναυαγοσωστικών βάθρων 

(πύργων). 

11.1.9 αναλαμβάνει δε και την οργάνωση-επιστασία, συντήρηση του ναυαγοσωστικού 

εξοπλισμού και εν γένει την ομαλή λειτουργία της ναυαγοσωστικής κάλυψης, την ενημέρωση 

του Δήμου για τυχόν προβλήματα σχετικά με τον εξοπλισμό για τις ανωτέρω πολυσύχναστες 

ακτές μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

11.1.10 τα βάθρα θα λειτουργούν καθημερινά, όλες τις ημέρες της εβδομάδας από 10:00 έως 

18:00 κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Σε περίπτωση υπογραφής της 

σύμβασης μετά την 01/06/2020 η διάρκεια του εκτελούμενης παροχής υπηρεσιών θα είναι από 

την ημερομηνία υπογραφής έως 30/09/2020. 

 
11.2     Τεχνική προσφορά 
11.2.1 Εξοπλισμός εκτέλεσης του έργου 

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 προσφορά τους. Ο εξοπλισμός θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, για την 

κατάλληλη εκτέλεση των υπηρεσιών. Ο διαγωνιζόμενος επί ποινή αποκλεισμού θα δηλώνει με 

υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και ότι οι τεχνικές προδιαγραφές του 

είναι σύμφωνες με το Π.Δ. 31/2018. 

Επίσης, με υπεύθυνη δήλωση επί ποινή αποκλεισμού θα δηλώνει τον αριθμό των εργαζομένων 

που θα απασχολήσει, και θα βεβαιώνει ότι θα διαθέτουν τίτλους σπουδών, επαγγελματική 

εμπειρία, και άδεια ναυαγοσώστη εν ισχύ εκδιδόμενη από την αρμόδια Λιμενική αρχή.  

Η ύπαρξη του εξοπλισμού κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας θα αξιολογηθεί θετικά. Σε 

διαφορετική περίπτωση ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει αν κριθεί ανάδοχος του έργου να 

παρουσιάσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό σε πέντε (5) μέρες από την πρόσκληση της Επιτροπής 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, διαφορετικά θα κηρυχθεί έκπτωτος με όλες τις 

συνέπειες που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. 

 

11.2.2  Οργάνωση και υποδομή του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση του έργου 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τα κάτωθι: 
Να υποβάλλουν στα απαραίτητα δικαιολογητικά υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση που 

κάποια από τα ναυαγοσωστικά μέσα - εξοπλισμός κατά την διάρκεια του έργου παρουσιάσουν 

φθορές (ζημίες), ή υπάρξει κάποια απώλεια, ότι έχει προβλεφθεί η άμεση αποκατάσταση τους, 

από τον ανάδοχο (ή συνεργαζόμενοι που τυχόν παρέχουν τεχνική κάλυψη ), και τα παραπάνω να 

αποδεικνύονται με κάθε πρόσφορο μέσο π.χ. αν πρόκειται για παροχή τεχνικής υποστήριξης με 

κάποιο συμφωνητικό, ή τιμολόγια αγοράς ή ενοικίασης για επιπλέον εξοπλισμό που τυχόν 

απαιτηθούν ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα κατά την υλοποίηση του έργου. 
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11.2.5 Στοιχεία εμπειρίας του διαγωνιζόμενου 

Κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει την εμπειρία και την ειδίκευση των ναυαγοσωστών που θα 

απασχοληθούν στην εκτέλεση αντίστοιχων δραστηριοτήτων όπως π.χ. συμβάσεις, μισθολογικές 

καταστάσεις, κλπ. 

 

11.3 Εναλλακτικές προσφορές 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

 
Άρθρο 12

ο
. Επιλογή ανάδοχου 

12.1 Μετά την υποβολή προσφορών ο Δήμος διατηρεί, επί ποινή αποκλεισμού, το δικαίωμα 

υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων προς τους διαγωνιζόμενους προκειμένου να διευκρινίσει 

τυχόν ασάφειες των προσφορών τους (τεχνικού χαρακτήρα). 

12.2 Η επιλογή του ανάδοχου θα γίνει με βάση την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του έργου. 

12.3 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. 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 (ΑΡΘΡΑ 13 -18) 

 

Άρθρο 13
ο
. Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους του έργου κατά σειρά ισχύος είναι: 

     α) Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο. 

     β) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού. 

     γ) Η παρούσα Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, και  

     δ) Η προσφορά του ανάδοχου. 

 
Άρθρο 14

ο
. Ισχύουσες, διατάξεις 

Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις. 

1.  Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06). 

2.  Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών Ο.Τ.Α.», όπως 

ισχύει. 

3. Του Π.Δ. 31/2018 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, 

υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες». 

4.  Του άρθρου 20 παράγραφος 13 του Ν. 3731/08.  

 
Άρθρο 15

ο
. Επιβαρύνσεις ανάδοχου 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τους ισχύοντες κατά την ημέρα του διαγωνισμού φόρους, τέλη και 

κρατήσεις, πλην του ΦΠΑ.  

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις : 

α.  Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 8%. 

β. Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

     Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 

κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 

Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του 

ν. 4412/2016 (ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο 
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αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016). 

     Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) (πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-

3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της 

κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών 

λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”). 

     Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 

γ.  σε κάθε περίπτωση διενεργούνται οι ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής Προκήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο στον οποίο θα 

κατακυρωθεί η υπηρεσία. 

Επίσης,  

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες, για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών, 

όπως ενδεικτικά είναι: 

          Οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του  

          Οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων 

          Οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης, ασφάλισης του συνόλου του 

εξοπλισμού και των μηχανοκίνητων μικρών σκαφών 

          Οι φόροι, τα τέλη, και οι δασμοί που τυχόν ισχύουν 

          Οι δαπάνες αποζημιώσεων και τυχόν ζημιών στο προσωπικό του 

Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο που αφορά στην πλημμελή με υπαιτιότητα του 

αναδόχου ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών βεβαιωθεί από την Αρμόδια Λιμενική 

Αρχή πρόστιμο σε βάρος του Δήμου (ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο τέτοιου 

είδους πρόστιμο τυχόν βεβαιωθεί) το ύψος του προστίμου και τυχόν προσαυξήσεις αυτού 

θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον ανάδοχο, ο οποίος και θα κληθεί με τη σειρά του 

να το καταβάλλει. 

 
Άρθρο 16

ο
. Διάρκεια συμβατικού αντικειμένου 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις μήνες αρχομένης όχι νωρίτερα από τις 

01/06/2020 και με καταληκτική ημερομηνία 30-09-2020. 

Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν: 

    α. Πραγματοποιηθεί η οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. 

    β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

    γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την σύμβαση. 

 
Άρθρο 17

ο
. Λύση της σύμβασης 

Η μη τήρηση των συμβατικών όρων καθιστούν τον ανάδοχο έκπτωτο. Ο εργοδότης δύναται να 

λύσει τη σύμβαση σε βάρος του αναδόχου με αιτιολογημένη απόφαση και η εγγυητική επιστολή 

εκπίπτει υπέρ του Δημοσίου. 

Σε περίπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς του αναδόχου, ο Δήμος Αριστοτέλη έχει δικαίωμα 

να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, αφού πρώτα τον καλέσει εγγράφως, όπως εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών υποβάλλει τις απόψεις – αντιρρήσεις του, εγγράφως. 

 
Άρθρο 18

ο
. Διαδικασία επίλυσης διαφορών 

Η παρούσα υπηρεσία διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 
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εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο 

Νομό Χαλκιδικής αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή 

στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική 

διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 
 
               

Αρναία, 22 Μαΐου 2020 

                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
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