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ΠΓΚΖΗΕ ΓΗΘΓΟΕ 
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Άνζνμ 1μ. Ακηηθείμεκμ ηεξ Ρπενεζίαξ 

Η πανμφζα Μειέηε ζοκηάζζεηαη γηα ηε καοαγμζςζηηθή θάιορε ηςκ 10 ζέζεςκ πμο πνμβιέπμκηαη θαη έπμοκ 

παναθηενηζηεί ςξ πμιοζφπκαζηεξ απυ ημ Κεκηνηθυ Λημεκανπείμ Ηναθιείμο (Ανηζμυξ  Πναθηηθμφ 1/2021, 

ηεξ ανμυδηαξ Γπηηνμπήξ ημο Π.Δ. 71/2020 (Α΄166), θαζχξ θαη εκυξ θμοζθςημφ ζθάθμοξ με πιήνςμα 3 

αηυμςκ (θοβενκήηεξ, καοαγμζχζηεξ θαη επυπηεξ).   

Η οπμπνεςηηθή πνμκηθή πενίμδμξ καοαγμζςζηηθήξ θάιορεξ μνίδεηαη απυ 01/06/2021 έςξ θαη 30/09/2021 θαη 

ακαιφεηαη ςξ ελήξ: 

 

α. Καζεκεξηλέο από Γεπηέξα έσο θαη άββαην (εκέξεο κε αηρκήο) 105 

β. Κπξηαθέο θαη αξγίεο (εκέξεο αηρκήο) 17 

ύνολο ημερών 122 

 

Γπμμέκςξ : 

α) Οη εμένεξ με αηπμήξ γηα δέθα (10) καοαγμζχζηεξ δέθα (10) πφνγμοξ μαξ δίκμοκ 10 Υ 105 

= 1.050 ημέρες 

β) Οη εμένεξ αηπμήξ γηα δέθα (10) καοαγμζχζηεξ ζε δέθα (10) πφνγμοξ μαξ δίκμοκ 10 Υ 17 = 170 

ημέρες 

 

 

1.1 Δηάθνηζε πώνμο οπενεζίαξ 

Ακαιοηηθά μη οπμπνεχζεηξ γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ ενγαζίαξ ηεξ καοαγμζςζηηθήξ θάιορεξ αθμνμφκ: 



 

 

Σεκ επάκδνςζε ηςκ οπανπυκηςκ καοαγμζςζηηθχκ βάζνςκ ημο Δήμμο, γηα ηα ημήμαηα παναιίαξ ηα μπμία 

εονίζθμκηαη εκηυξ ηςκ δημηθεηηθχκ μνίςκ ημο Δήμμο Υενζμκήζμο θαη έπμοκ παναθηενηζηεί ςξ 

πμιοζφπκαζηα απυ ημ Κεκηνηθυ Λημεκανπείμ Ηναθιείμο (Ανηζμυξ  Πναθηηθμφ 1/2021, ηεξ Γπηηνμπήξ ημο 

Π.Δ. 71/2020 (Α΄166) θαη ακένπμκηαη ζε : 

 

 Δέθα (10) καοαγμζχζηεξ γηα ηηξ παναιίεξ: 

 

ΜΚΜΙΑΟΖΑ 
ΓΗΙΓΠΑΘΘ

ΓΡΠΕΟ 

ΑΞΖΘΙΜΟ 

ΑΝΑΖΠΜΡ

ΙΓΚΩΚ 

ΚΑΡΑΓΜΟ

ΩΟΠΩΚ 

ΘΓΟΕ ΚΑΡΑΓΜΟΩΟΠΕ 

1 

ΝΑΞΑΘΖΑ ΓΟΠΑΡΞΩΙΓΚΜΡ 

ΔΗΜΟ 

ΥΓΡΟΝΗ

ΟΤ 

01 ΚΓΝΣΡΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 

2 

ΝΑΞΑΘΖΑ ΑΙΚΖΟΜΡ  

ΔΗΜΟ 

ΥΓΡΟΝΗ

ΟΤ 

01 Έμπνμζζεκ Κ.Τ.Γ NEWS  

3 
KENTΞIKH ΝΑΞΑΘΖΑ 

ΑΚΑΘΕΣΕΟ 

ΔΗΜΟ 

ΥΓΡΟΝΗ

ΟΤ 

01 

ΑΝΑΜΓΑ ΓΠΙΥΓΙΡΗΓΩΝ 

ΘΜΑ ΚΑΙ ΣΑΛΟ 

 

4 

ΝΑΞΑΘΖΑ ΦΜΖΚΖΗΑΟ (από 

EDEM μέπνη MIKE’S) 

ΔΗΜΟ 

ΥΓΡΟΝΗ

ΟΤ 

01 
ANATOΛIKO AKΡO  

ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΦΟΙΝΙΚΑ 

5 ΗΓΚΠΞΖΗΕ ΝΑΞΑΘΖΑ 

ΟΠΑΘΖΔΑΟ (ΑΝΜ ΛΓΚ. 

ΔΓΞΒΑΟ ΓΩΟ ΛΓΚ. 

ΑΚΘΜΡΟΑ) 

ΔΗΜΟ 

ΥΓΡΟΝΗ

ΟΤ 

01 
ΓΜΠΡΟΘΓΝ ΚΑΣΑΣ. 

ΜΤΘΟ 

6 

ΝΑΞΑΘΖΑ ΣΑΞΜΘΑΗΜΟ 

ΔΗΜΟ 

ΥΓΡΟΝΗ

ΟΤ 

01 
ΚΓΝΣΡΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΦΑΡΟΛΑΚΟΤ 

7 ΔΡΠΖΗΜ ΑΗΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

ΙΑΘΖΩΚ (ΑΝΜ ΛΓΚ. LA 

PLAYA ΓΩΟ 

ΛΓΚ.ΘΓΜΔΜΟΕΟ) 

ΔΗΜΟ 

ΥΓΡΟΝΗ

ΟΤ 

01 

KENTΡO ΠAΡAΛIA 

EΠΡOΘΓΝ MΠΑΡ 

WINDMILL 

 

8 
ΝΑΞΑΘΖΑ AIOLOS-MALIA 

BEACH 

ΔΗΜΟ 

ΥΓΡΟΝΗ

ΟΤ 

01 
ΚΓΝΣΡΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 

 

9 
ΗΓΚΠΞΖΗΕ ΝΑΞΑΘΖΑ 

ΙΑΘΖΩΚ 

ΔΗΜΟ 

ΥΓΡΟΝΗ

ΟΤ 

01 
ΓΜΠΡΟΘΓΝ ΜΠΑΡ ΜΙΚΓ 

 

10 

ΝΑΞΑΘΖΑ ΝΜΠΑΙΜΟ 

ΔΗΜΟ 

ΥΓΡΟΝΗ

ΟΤ 

01 ΚΓΝΣΡΟ ΠΑΡΑΛΙΑ  

 



 

 

 
 Γπηπιέμκ είκαη απαναίηεηε ε πνυζιερε 1 (εκυξ) επόπηε, 1 (εκυξ) πεηνηζηή ζθάθμοξ θαη 1 (εκυξ) 

καοαγμζώζηε-ζοκμδεγμύ.  

 
1.2 Ννμζδημνηζμόξ ηεξ οπενεζίαξ ημο ακάδμπμο  

Οη πανεπυμεκεξ οπενεζίεξ ημο ακάδμπμο πνμξ ημκ Δήμμ θαη ε ειάπηζηε ζοπκυηεηα εθηέιεζεξ μνίδμκηαη ςξ 

ελήξ: 

Γγθαηάζηαζε ζοκμιηθά δέθα (10) ζέζεςκ καοαγμζςζηχκ – επυπηε θαη πεηνηζηή ζθάθμοξ, μη μπμίμη ζα 

πνέπεη κα γκςνίδμοκ ηεκ Γιιεκηθή θαη Αγγιηθή γιχζζα, γηα ηεκ θφιαλε ηςκ πνμακαθενμμέκςκ ημεμάηςκ 

θαηά ημ δηάζηεμα απυ 1ε Ιμοκίμο έςξ 30ε επηεμβνίμο 2021 (4 μήκεξ), γηα ηεκ πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ, 

θαζεμενηκά (7 εμένεξ/εβδμμάδα) θαη θαηά ηηξ χνεξ απυ 10.00΄ έςξ 18.00΄. Κάζε καοαγμζχζηεξ ειέγπεη 

έθηαζε αθηήξ ζε αθηίκα δηαθμζίςκ (200) μέηνςκ, εθαηένςζεκ ημο βάζνμο. Ο επυπηεξ – ζοκημκηζηήξ ζα 

είκαη ζε εημημυηεηα θαζεμενηκά γηα πανμπή άμεζεξ βμήζεηαξ ζηηξ οθηζηάμεκεξ ιμοηνηθέξ εγθαηαζηάζεηξ. 

 

Κάζε καοαγμζχζηεξ ζα είκαη εθμδηαζμέκμξ με ημκ πνμβιεπυμεκμ ζημ Π.Δ 71/2020 (Α΄166) ελμπιηζμυ θαη 

εηδηθά ηα παναθάης: 

 Έκα μεπακμθίκεημ, επαγγειμαηηθυ μηθνυ ζθάθμξ, μιηθμφ μήθμοξ ημοιάπηζημκ ηνηχκ μέηνςκ θαη ηνηάκηα 

(3,30) εθαημζηχκ, ηππμδφκαμεξ ημοιάπηζημκ έλη (6) ίππςκ, εγγεγναμμέκμ απμθιεηζηηθά ζε Βηβιίμ Γγγναθήξ 

Μηθνχκ θαθχκ, πνχμαημξ ελςηενηθά πμνημθαιί, με ηα πνμβιεπυμεκα, γηα ηεκ θαηεγμνία ημο, εθυδηα. ημ 

μέζμ ηςκ πιεονχκ ημο μηθνμφ ζθάθμοξ, δεληά θαη ανηζηενά, είκαη γναμμέκε ε έκδεηλε ΩΣΙΚΟ ΚΑΦΟ 

θαη, θάηςζεκ αοηήξ, ε έκδεηλε RESCUE BOAT, μπιε απυπνςζεξ. Η έιηθα ημο μηθνμφ ζθάθμοξ είκαη 

πνμθοιαγμέκε με πιέγμα γηα ηεκ απμηνμπή αηοπήμαημξ. Μεηά ηε ζομπιήνςζε δέθα (10) εηχκ απυ ηεκ 

εγγναθή ημο ζημ Βηβιίμ Γγγναθήξ Μηθνχκ θαθχκ, επηηνέπεηαη ε δναζηενημπμίεζή ημο, με ηεκ πνμτπυζεζε 

οπμβμιήξ, με μένημκα ηςκ, θαηά πενίπηςζε, οπυπνεςκ ημο πνχημο εδαθίμο αοηήξ ηεξ παναγνάθμο, ζε 

εηήζηα βάζε, ζηε Λημεκηθή Ανπή, βεβαίςζεξ Ακαγκςνηζμέκμο Ονγακηζμμφ ή δηπιςμαημφπμο ή πηοπημφπμο 

καοπεγμφ, απυ ηεκ μπμία κα πνμθφπηεη, φζηενα απυ επηζεχνεζε, υηη ημ ζθάθμξ θαη μη πνμςζηηθμί θηκεηήνεξ 

ημο ελαθμιμοζμφκ κα πιενμφκ ηηξ απαηηήζεηξ ηςκ ηζπουκηςκ θακμκηζμχκ θαη δηαηάλεςκ θαη δηαηενμφκηαη ζε 

ηθακμπμηεηηθή θαηάζηαζε. 

θαη επηπιέμκ: 

1) Αδηάβνμπμ θαθυ. 

2) Κηάιηα μεγέζοκζεξ ημοιάπηζημκ επηά επί πεκήκηα mm. 

3) Ναοαγμζςζηηθυ ζςζίβημ, ζφμθςκα με ημ Πανάνηεμα «Δ». 

4) ακίδα δηάζςζεξ, ημοιάπηζημκ 2,20 μέηνςκ, απυ ζοκζεηηθυ ή εμηζοκζεηηθυ οιηθυ ή πκεοζηή, αβφζηζηε, ζφμθςκα με 

ημ Πανάνηεμα «Σ». 

5) ςζηηθυξ ζςιήκαξ, ζφμθςκα με ημ Πανάνηεμα «Γ» (Ο εθμδηαζμυξ με ζςζηηθυ ζςιήκα είκαη πνμαηνεηηθυξ). 

6) Φμνεηυ θανμαθείμ, με ημ πενηεπυμεκμ ημο Πανανηήμαημξ «Ι» θαη θμνεηυ, αοηυμαημ ελςηενηθυ απηκηδςηή με 

αοημθυιιεηα ειεθηνυδηα, εκειίθςκ θαη βνεθχκ. 

7) Πηοζζυμεκμ θμνείμ θαη ζακίδα αθηκεημπμίεζεξ επηπιέμοζα, με ημάκηεξ πνυζδεζεξ θαη ζφζηεμα αθηκεημπμηεηή 

θεθαιήξ ζομβαηυ με ηε ζακίδα αθηκεημπμίεζεξ. 

8) Δφμ (02) ζεμακηήνεξ, πνχμαημξ πμνημθαιί, με ζπμηκί μήθμοξ ημοιάπηζημκ πεκήκηα (50) μέηνςκ θαη δηαμέηνμο 

ημοιάπηζημκ 10mm. 

9) Έκδομα θμιφμβεζεξ πνχμαημξ πμνημθαιί, ζημ μπμίμ ακαγνάθεηαη ε έκδεηλε ΝΑΤΑΓΟΩΣΗ-LIFE GUARD. 

10) Καπέιμ, ζηεκ εμπνυζζηα υρε ημο μπμίμο ακαγνάθεηαη ε έκδεηλε ΝΑΤΑΓΟΩΣΗ θαη, θάηςζεκ αοηήξ, ε έκδεηλε 

LIFE GUARD. 

11) Γοαιηά ειίμο. 



 

 

12) Πηκαθίδα, πνχμαημξ πμνημθαιί, δηαζηάζεςκ 80Υ100 εθ.,με ηεκ έκδεηλε ΠΡΩΣΓ ΒΟΗΘΓΙΓ θαη θάηςζεκ αοηήξ 

ηεκ έκδεηλε FIRST ΑΙD, μπιε απυπνςζεξ. 

13) Ιζμζενμηθέξ θμοβένηεξ. 

14) Καηαδοηηθυ μαπαίνη. 

15) Μάζθα βοζμφ. 

16) Βαηναπμπέδηια. 

17) εμαία Ναοαγμζχζηε, πνχμαημξ πμνημθαιί, δηαζηάζεςκ 80Υ100εθ., με ηεκ έκδεηλε ΝΑΤΑΓΟΩΣΗ θαη, 

θάηςζεκ αοηήξ, ηεκ έκδεηλε LIFE GUARD, μπιε απυπνςζεξ. 

18) εμαία πνχμαημξ ενοζνμφ, ίζςκ δηαζηάζεςκ με ηεκ πνμεγμφμεκε, με ηεκ έκδεηλε ΥΩΡΙ ΝΑΤΑΓΟΩΣΗ θαη, 

θάηςζεκ αοηήξ, ηεκ έκδεηλε ΝΟ LIFE GUARD, ιεοθήξ απυπνςζεξ. 

19) Κηκεηυ ηειέθςκμ γηα θάζε βάζνμ, με δηαθμνεηηθυ ανηζμυ θιήζεξ έθαζημ, μ ανηζμυξ θιήζεξ ημο μπμίμο 

δεμμζημπμηείηαη, με μένημκα ηςκ, θαηά πενίπηςζε, οπυπνεςκ, με θάζε πνυζθμνμ μέζμ, ακαγνάθεηαη ζε πενίμ- πηε 

ζέζε ζημ βάζνμ (παναηενεηήνημ) θαη ακαθένεηαη εγγνάθςξ ζηεκ ημπηθή Λημεκηθή Ανπή. 

20) Φμνεηή μεγαθςκηθή ζοζθεοή (ηειεβυαξ). 

21)Κμηκή ζθονίπηνα. 

22) Πνάζηκε ζεμαία (Κμιομπάηε ειεφζενα) 80π100εθ. 

23) Κίηνηκε ζεμαία (Κμιομπάηε με πνμζμπή) 80π100εθ. 

24) Κυθθηκε εμαία (Απαγμνεφεηαη ε είζμδμξ ζημ κενυ) 80π100εθ. 

25) Φμνεηή ζοζθεοή VHF marine 

26) Καηάιιειε, εηδηθή, πιαζηηθή ή πάνηηκε θάνηα, εκηυξ πιαζηηθήξ μεμβνάκεξ ή ζήθεξ, ε μπμία πενηέπεη ημ υκμμα ημο 

καοαγμζχζηε, ηε θςημγναθία ημο, ημκ ανηζμυ πνςημθυιιμο ηεξ άδεηαξ καοαγμζχζηε πμο θαηέπεη, θαζχξ θαη ηε 

Λημεκηθή Ανπή έθδμζεξ ηεξ άδεηαξ. 
 

Γπίζεξ πένακ ηςκ παναπάκς οπμπνεχζεςκ, μθείιμοκ επηπιέμκ κα δηαζέημοκ έκα επαγγειμαηηθυ, 

μεπακμθίκεημ, πκεοζηυ, μηθνυ ηαπφπιμμ ζθάθμξ, μιηθμφ μήθμοξ ημοιάπηζημκ πέκηε (5) μέηνςκ, ηππμδφκαμεξ 

ημοιάπηζημκ εθαηυ (100) ίππςκ, εγγεγναμμέκμ απμθιεηζηηθά ζε Βηβιίμ Γγγναθήξ Μηθνχκ θαθχκ, με 

εθεδνηθή μεπακή, πνχμαημξ ελςηενηθά πμνημθαιί, εθμδηαζμέκμ με ηα πνμβιεπυμεκα, γηα ηεκ θαηεγμνία ημο, 

εθυδηα. ημ μέζμ ηςκ πιεονχκ ημο ζθάθμοξ, δεληά θαη ανηζηενά, είκαη γναμμέκε ε έκδεηλε ΩΣΙΚΟ 

ΚΑΦΟ θαη, θάηςζεκ αοηήξ, ε έκδεηλε RESCUE ΒΟΑΣ, μπιε απυπνςζεξ. Γπηπιέμκ, πνέπεη κα είκαη 

εθμδηαζμέκμ με μυκημα εγθαηεζηεμέκμ πνμβμιέα θαη VHF GPS -PLOTER, με ζακίδα αθηκεημπμίεζεξ 

επηπιέμοζα, με ημάκηεξ πνυζδεζεξ θαη ζφζηεμα αθηκεημπμηεηή θεθαιήξ ζομβαηυ με ηε ζακίδα 

αθηκεημπμίεζεξ, θαζχξ θαη με θμνεηυ θανμαθείμ καοαγμζχζηε-θμνεηυ απηκηδςηή. Μεηά ηε ζομπιήνςζε 

δέθα (10) εηχκ απυ ηεκ εγγναθή ημο ζημ Βηβιίμ Γγγναθήξ Μηθνχκ θαθχκ, επηηνέπεηαη ε δναζηενημπμίεζή 

ημο, με ηεκ πνμτπυζεζε οπμβμιήξ, με μένημκα ηςκ, θαηά πενίπηςζε, οπυπνεςκ ημο πνχημο εδαθίμο αοηήξ 

ηεξ παναγνάθμο, ζε εηήζηα βάζε, ζηε Λημεκηθή Ανπή, βεβαίςζεξ Ακαγκςνηζμέκμο Ονγακηζμμφ ή 

δηπιςμαημφπμο ή πηοπημφπμο καοπεγμφ, απυ ηεκ μπμία κα πνμθφπηεη, φζηενα απυ επηζεχνεζε, υηη ημ 

ζθάθμξ θαη μη πνμςζηηθμί θηκεηήνεξ ημο ελαθμιμοζμφκ κα πιενμφκ ηηξ απαηηήζεηξ ηςκ ηζπουκηςκ 

θακμκηζμχκ θαη δηαηάλεςκ θαη δηαηενμφκηαη ζε ηθακμπμηεηηθή θαηάζηαζε. Ο πεηνηζηήξ ημο ζθάθμοξ, θαζχξ 

θαη έκαξ καοαγμζχζηεξ, μη μπμίμη πνμζιαμβάκμκηαη απυ ημκ, θαηά πενίπηςζε, οπυπνεμ, είκαη πανυκηεξ 

πιεζίμκ ημο ζθάθμοξ θαη ζε εημημυηεηα γηα πανμπή άμεζεξ βμήζεηαξ. Σμ ζθάθμξ ηεξ πενίπηςζεξ αοηήξ, 

εθυζμκ απαηηεζεί, επηπεηνεί, πνμξ πανμπή βμήζεηαξ θαη εθηυξ ιμοηνηθχκ εγθαηαζηάζεςκ, οπυ ηηξ εκημιέξ 

ηεξ Λημεκηθήξ Ανπήξ. 

Γπίζεξ έκα  επαγγειμαηηθυ  αημμηθυ  ζθάθμξ  -  Θαιάζζημ  μμημπμδήιαημ,  μιηθμφ   μήθμοξ ημοιάπηζημκ δφμ 

μέηνςκ θαη εβδμμήκηα πέκηε (2,75) εθαημζηχκ, εγγεγναμμέκμ απμθιεηζηηθά ζε Βηβιίμ Γγγναθήξ Μηθνχκ 

θαθχκ, ηππμδφκαμεξ ημοιάπηζημκ μγδυκηα (80) ίππςκ, ημοιάπηζημκ δομ (2) ζέζεςκ, πνχμαημξ ελςηενηθά 

πμνημθαιί, με ηα πνμβιεπυμεκα, γηα ηεκ θαηεγμνία ημο, εθυδηα. ημ μέζμ ηςκ πιεονχκ ημο ζθάθμοξ, δεληά 

θαη ανηζηενά, είκαη γναμμέκε ε έκδεηλε ΩΣΙΚΟ ΚΑΦΟ θαη, θάηςζεκ αοηήξ, ε έκδεηλε RESCUE BOAT, 

μπιε απυπνςζεξ. ε θάζε αημμηθυ ζθάθμξ – ζαιάζζημ μμημπμδήιαημ δηαηίζεηαη θαη έκα εηδηθυ θμνείμ 

δηάζςζεξ. Μεηά ηε ζομπιήνςζε πέκηε(05) εηχκ απυ ηεκ εγγναθή ημο ζημ Βηβιίμ Γγγναθήξ Μηθνχκ 



 

 

θαθχκ, επηηνέπεηαη ε δναζηενημπμίεζή ημο, με ηεκ πνμτπυζεζε οπμβμιήξ, με μένημκα ημο θαηά πενίπηςζε 

οπυπνεμο, ζε εηήζηα βάζε, ζηε Λημεκηθή Ανπή, βεβαίςζεξ Ακαγκςνηζμέκμο Ονγακηζμμφ ή δηπιςμαημφπμο ή 

πηοπημφπμο καοπεγμφ, απυ ηεκ μπμία κα πνμθφπηεη, φζηενα απυ επηζεχνεζε, υηη ημ ζθάθμξ θαη μη 

πνμςζηηθμί θηκεηήνεξ ημο ελαθμιμοζμφκ κα πιενμφκ ηηξ απ αηηήζεηξ ηςκ ηζπουκηςκ θακμκηζμχκ θαη 

δηαηάλεςκ θαη δηαηενμφκηαη ζε ηθακμπμηεηηθή θαηάζηαζε. 

 

Σέιμξ ημπμζεημφκ ζε εμθακή ζεμεία πνυζβαζεξ, ζημ πχνμ ηςκ ιμοηνηθχκ εγθαηαζηάζεςκ, εηδηθέξ 

θαιαίζζεηεξ πηκαθίδεξ δηπιήξ υρεςξ ζηηξ μπμίεξ ακαγνάθμκηαη ζηεκ ειιεκηθή θαη αγγιηθή γιχζζα ε ζεμαζία 

ηςκ ζεμαηχκ θαη εκδείλεςκ, ημ ςνάνημ οπενεζίαξ ημο καοαγμζχζηε, μη ηοπυκ οπάνπμκηεξ πενημνηζμμί ή 

απαγμνεφζεηξ, μη ανηζμμί ηειεθχκςκ ηςκ ημπηθχκ θέκηνςκ πανμπήξ πνχηςκ βμεζεηχκ θαη ηεξ Λημεκηθήξ 

Ανπήξ θαη μ Γονςπασθυξ Ανηζμυξ Έθηαθηεξ Ακάγθεξ (112). 

Τπξςοεώζειπ μαραγξζώζηη- ρμηξμιζηή/Γπόπηη μαραγξζωζηώμ 

 Σμ πνμζςπηθυ (καοαγμζχζηεξ) πμο ζα δηαζέζεη μ ακάδμπμξ γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ ζα είκαη 

εθμδηαζμέκμ με ηεκ απαναίηεηε άδεηα καοαγμζχζηε απυ ηε Λημεκηθή Ανπή, (άνζνμ 5 Π.Δ. 71/2020) ε μπμία ζα 

είκαη ζε ηζπφ. 

Ο καοαγμζχζηεξ βνίζθεηαη ζε εημημυηεηα με έκδομα θμιφμβεζεξ θαζ’ υιε ηε δηάνθεηα ηεξ οπενεζίαξ ημο θαη 

μπμνεί κα πενηπμιεί με ζςζηηθή ιέμβμ θςπειαηχκηαξ θμκηά ζημ πχνμ ηςκ ιμομμέκςκ ή κα θάζεηαη επί ημο 

οπάνπμκημξ βάζνμο καοαγμζχζηε ή κα πενηπμιεί πεδυξ επί ηεξ αθημγναμμήξ, ζημ πχνμ εοζφκεξ ημο απυ 10:00 

π.μ. έςξ 18:00 μ.μ. θαη γηα επηά (7) εμένεξ ηεκ εβδμμάδα. Γπηπιέμκ ηςκ πνμβιεπμμέκςκ ζημ Π.Δ.71/2020 γηα 

ηηξ εμένεξ πμο ιυγς θαηνηθχκ ζοκζεθχκ ζα έπεη ορςζεί θυθθηκε ζεμαία ε βάνδηα ηςκ καοαγμζςζηχκ ζα 

ιήγεη ζηηξ 18:30 μ.μ. 

1. Ο καοαγμζχζηεξ θαηά ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ ημο παναθμιμοζεί ημοξ ιμουμεκμοξ, είκαη ζε άμεζε 

εημημυηεηα πανμπήξ βμήζεηαξ θαη δεκ εθηειεί άιιε πανάιιειε ενγαζία. Γπίζεξ, θοιάζζεη πάκημηε επί ημο 

βάζνμο ηεκ θάνηα πμο πνμβιέπεηαη απυ ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ οπμπενίπηςζεξ 26) ηεξ πενίπηςζεξ γ) ηεξ 

παναγνάθμο 1 ημο άνζνμο 7. 

2. Ο καοαγμζχζηεξ ζα έπεη ηε θνμκηίδα γηα ηεκ μνζή πνήζε θαη πνμζηαζία ημο ελμπιηζμμφ πμο ζα 

ημπμζεηεζεί απυ ημκ Δήμμ θαη πνμμνίδεηαη γηα ηεκ δηεοθυιοκζε ηςκ ΑμεΑ κα πνμζεγγίζμοκ θαη κα 

πνεζημμπμηήζμοκ ηεκ παναιία ςξ ιμουμεκμη. Μεηά ηεκ ημπμζέηεζε ηςκ καοαγμζςζηχκ θαη ημο ελμπιηζμμφ ζα 

γίκεηαη πμζμηηθή θαη πμημηηθή παναιαβή ημο ελμπιηζμμφ απυ ημκ ακάδμπμ (με ηεκ οπμγναθή ζπεηηθχκ 

πνςημθυιιςκ παναιαβήξ). ημ ηέιμξ ηεξ καοαγμζςζηηθήξ πενηυδμο μ ακάδμπμξ μθείιεη κα επηζηνέρεη ζημκ 

Δήμμ ημκ παναπάκς ελμπιηζμυ θαη ηεκ οπμγναθή ημο ζπεηηθμφ πνςημθυιιμο. Ο θάζε καοαγμζχζηεξ ζα έπεη ηεκ 

εοζφκε γηα ηεκ απνυζθμπηε ιεηημονγία, ηεκ μνζή πνήζε θαζχξ θαη ηεκ πνμζηαζία ημο. Ο καοαγμζχζηεξ μθείιεη 

κα ζοκδνάμεη ηα ΑμεΑ ζηεκ πενίπηςζε πμο επηζομμφκ κα πνεζημμπμηήζμοκ ημκ εκ ιυγς ελμπιηζμυ. 

 

 

 Ο ζοκημκηζηήξ-επυπηεξ καοαγμζςζηχκ επμπηεφεη θαη ζοκημκίδεη επηημπίςξ ημοξ καοαγμζχζηεξ θαη 

επηπεηνεί, εθυζμκ ζοκηνέπεη πενίπηςζε.  

Γηδηθυηενα: 

α) Μενημκά γηα ηεκ επάνθεηα γκχζεςκ θαη ηθακμηήηςκ ηςκ καοαγμζςζηχκ. Ακ δηαπηζηχζεη υηη μ 

καοαγμζχζηεξ ζηενείηαη μνηζμέκςκ γκχζεςκ ή ηθακμηήηςκ, μενημκά γηα ηεκ ελάζθεζή ημο. 

β) Γκεμενχκεη άμεζα ημκ, θαηά πενίπηςζε, οπυπνεμ, απυ ημκ μπμίμ έπεη πνμζιεθζεί, χζηε κα 

ελαζθαιίδεηαη ε ζςζηή ιεηημονγία, ζοκηήνεζε θαη πνεζημμπμίεζε ημο απαηημφμεκμο ελμπιηζμμφ. 



 

 

γ) Καζ’ υιε ηε δηάνθεηα ηςκ ςνχκ ηεξ παναγνάθμο 1. α) ημο άνζνμο 7, βνίζθεηαη ζηε ιμοηνηθή εγθαηάζηαζε 

θαη επηβιέπεη ημοξ καοαγμζχζηεξ.  

δ) ε πενίπηςζε αηοπήμαημξ, μενημκά γηα ηεκ πανμπή πνχηςκ βμεζεηχκ θαη ημ ζοκημκηζμυ ημο 

πενηζηαηηθμφ. 

ε) Υεηνίδεηαη ημ αημμηθυ ζθάθμξ ηεξ οπμπενίπηςζεξ 1) ηεξ πενίπηςζεξ ζη) ηεξ παναγνάθμο 1 ημο άνζ. 7. 

ζη) Γίκαη ζε άμεζε εημημυηεηα πανμπή βμήζεηαξ, υπςξ θαη μη καοαγμζχζηεξ, πανέπμκηαξ βμήζεηα ζημοξ 

ιμουμεκμοξ, υηακ ζοκηνέπεη πενίπηςζε. 

 

Καηά ημ πνυκμ οπενεζίαξ ημο καοαγμζχζηε, ακανηάηαη, ζε πενίμπηε ζέζε ημο βάζνμο, ε πηκαθίδα με ηεκ 

έκδεηλε ηςκ πνχηςκ βμεζεηχκ θαη επαίνεηαη ζημκ ηζηυ ε ζεμαία καοαγμζχζηε. Γθυζμκ, γηα έθηαθημ ιυγμ, 

απμοζηάδεη μ καοαγμζχζηεξ απυ ηε ιμοηνηθή εγθαηάζηαζε, αθαηνείηαη ε πηκαθίδα με ηεκ έκδεηλε ηςκ 

πνχηςκ βμεζεηχκ θαη επαίνεηαη επί ημο ηζημφ ε ζεμαία πμο δεηθκφεη ηεκ απμοζία καοαγμζχζηε. ε 

πενίπηςζε πμο επηβάιιεηαη, γηα έθηαθημ ιυγμ, ε απμοζία ημο καοαγμζχζηε πάκς απυ μία (1) χνα, μ 

καοαγμζχζηεξ αοηυξ ακηηθαζίζηαηαη, με μένημκα ημο, θαηά πενίπηςζε, οπυπνεμο, απυ ημκ μπμίμ έπεη 

πνμζιεθζεί 

Οη οπμπνεχζεηξ ημο καοαγμζχζηε & ζοκημκηζηή εθηειμφκηαη ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ Π.Δ. 

71/2020 (ΦΓΚ Α΄166). 

 

Άνζνμ 2μ. Δηάνθεηα εθηέιεζεξ ζύμβαζεξ 

Η ζομβαηηθή δηάνθεηα εθηέιεζεξ ηεξ οπενεζίαξ θαζμνίδεηαη: 

Γηα ημ πνμκηθυ δηάζηεμα απυ 01/6/2021 (ή ηεκ εμενμμεκία οπμγναθήξ ηεξ ζφμβαζεξ) έςξ θαη 30/9/2021 

γηα ηηξ δέθα (10) ςξ άκς ζέζεηξ πμο πενηγνάθμκηαη ζημ άνζνμ 1. Δφκαηαη κα οπάνλεη επέθηαζε ηεξ 

ζφμβαζεξ γηα ημ μήκα Οθηχβνημ 2021, ακάιμγα με ηηξ επηθναημφζεξ ζοκζήθεξ. Δφκαηαη επίζεξ κα γίκεη 

ηνμπμπμίεζε ηςκ υνςκ ημο δηαγςκηζμμφ ή ηεξ ζφμβαζεξ ςξ πνμξ ημκ ανηζμυ ηςκ ζέζεςκ, εάκ 

ηνμπμπμηεζμφκ ηα έςξ ζήμενα δεδμμέκα, με ακηίζημηπε ηνμπμπμίεζεξ ημο μηθμκμμηθμφ ηημήμαημξ. 

 

Άνζνμ 3μ. Γεκηθμί όνμη θαη πνμϋπμζέζεηξ εθηέιεζεξ ηεξ οπενεζίαξ 

Ο ακάδμπμξ μθείιεη κα επηζθεθζεί  ημο πχνμοξ πμο αθμνμφκ ημ ακηηθείμεκμ ηεξ οπενεζίαξ θαη κα ιάβεη 

γκχζε ηςκ επηηυπηςκ ζοκζεθχκ οπενεζίαξ. 

3.1 Θεςνείηαη δεδμμέκμ υηη μη δηαγςκηδυμεκμη έιαβακ πιήνε γκχζε ηςκ υνςκ ηεξ πανμφζαξ θαη ηςκ 

εηδηθχκ ζοκζεθχκ ηεξ πανεπυμεκεξ οπενεζίαξ. ε θαμία πενίπηςζε μ ακάδμπμξ δεκ ζα μπμνεί κα 

ζηενίδεηαη ζηεκ άγκμηα ηςκ ζοκζεθχκ θαη ακαγθχκ ηςκ παναιηαθχκ δςκχκ γηα πενηπηχζεηξ πνμβιεμάηςκ ή 

αδοκαμίαξ εθηέιεζεξ ενγαζηχκ πμο πνμβιέπμκηαη ζηεκ πανμφζα ζογγναθή οπμπνεχζεςκ. 

3.2 Ο ακάδμπμξ ζα πνέπεη κα δηαζέηεη ηεπκηθή οπμδμμή θαη μνγάκςζε ε μπμία ζα ημο ελαζθαιίδεη ζοκεπχξ 

ηεκ απυιοηε οπμζηήνηλε θαη απνυζθμπηε ιεηημονγία ημο ελμπιηζμμφ πμο ζα πνεζημμπμηεί γηα ηεκ εθηέιεζε 

ηςκ οπενεζηχκ. Οη δηαγςκηδυμεκμη ζα οπμβάιιμοκ ηα ζημηπεία με ηα μπμία ζα απμδεηθκφεηαη ε ηεπκηθή 

οπμδμμή  θαη μνγάκςζε πμο δηαζέημοκ θαη ζα εθανμυζμοκ (πνμζςπηθυ, ελμπιηζμυξ θηι). Λυγς ημο ηδηαίηενα 

μεγάιμο ανηζμμφ καοαγμζςζηχκ θαη ηεξ ακαγθαηυηεηαξ άνηζηεξ εθηέιεζεξ ημο ένγμο, θαζυηη ε πενημπή είκαη 

μ μεγαιφηενμξ ημονηζηηθυξ πνμμνηζμυξ ηεξ Γιιάδμξ, μη οπμρήθημη ζα πνέπεη κα έπμοκ – επί πμηκή 

απμθιεηζμμφ – πανάζπεη  πηζημπμηεμέκεξ άνηζηεξ οπενεζίεξ ζημ ακηηθείμεκμ, με ηθακυ ανηζμυ 

καοαγμζςζηχκ θαη μέζςκ (ημοιάπηζημκ γηα ημ 1/2 ηςκ δεημφμεκςκ με ηεκ πανμφζα ζέζεςκ).   



 

 

3.3 ε πενίπηςζε βιάβεξ ημο ελμπιηζμμφ ή θαζμημκδήπμηε ηνυπμ αδοκαμίαξ εθηέιεζεξ οπενεζίαξ μ 

ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη ζηεκ άμεζε ακηηθαηάζηαζή ημο με άιιμ χζηε κα μιμθιενςζεί ημ πνμβιεπυμεκμ 

πνυγναμμα οπενεζηχκ πςνίξ δηαθμπή. Τπμπνεμφηαη κα εηδμπμηήζεη άμεζα ημ Δήμμ γηα ηεκ αδοκαμία 

εθηέιεζεξ ηεξ πνμγναμμαηηζμέκεξ οπενεζίαξ θαη κα εκεμενχζεη με πμημ ηνυπμ θαη ζε πυζμ πνμκηθυ 

δηάζηεμα ζα πνμβεί ζηεκ επακυνζςζή ηεξ.  

3.4. Ο ακάδμπμξ εοζφκεηαη απενηυνηζηα γηα ηηξ δεμηέξ πνμξ ηνίημοξ ηηξ μπμίεξ ζα πνμλεκήζεη θαηά ηηξ 

οπενεζίεξ ημο με ηεκ οπαηηηυηεηά ημο. Θα πνέπεη κα πνμζθμμίζεη εκηυξ 05 εμενχκ μεηά ηηξ οπμγναθήξ ηεξ 

ζφμβαζεξ βεβαίςζε υηη ζα είκαη αζθαιηζμέκμξ πνμξ ηνίημοξ θαη ζα θαιφπηεηαη γηα ηεκ αζηηθή εοζφκε γηα 

δεμηέξ πμο ηοπυκ πνμθαιέζεη θαηά ηεκ εθηέιεζε οπενεζηχκ πμο αθμνμφκ ημ ακηηθείμεκμ ηεξ ζφμβαζεξ. 

3.5. Ο ακάδμπμξ έπεη ηεκ οπμπνέςζε θαη εοζφκε, κα παίνκεη υια ηα μέηνα πμο πνέπεη γηα ηεκ αζθάιεηα ημο 

πνμζςπηθμφ πμο απαζπμιεί γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ θαη γηα ηεκ πνυιερε αηοπεμάηςκ ή δεμηχκ ζε 

μπμηαδήπμηε πνυζςπα ή πνάγμαηα. Γηα αηοπήμαηα ή δεμηέξ πμο ηοπυκ ζα ζομβμφκ ζημ πνμζςπηθυ ημο 

ακαδυπμο ή ζε μπμημκδήπμηε ηνίημ, μ Δήμμξ δεκ έπεη θαμία εοζφκε θαη μ ακάδμπμξ έπεη απμθιεηζηηθά ηηξ 

εοζφκεξ, ηυζμ ηηξ αζηηθέξ υζμ θαη ηηξ πμηκηθέξ ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ηςκ μηθείςκ κυμςκ γηα ηηξ 

πενηπηχζεηξ αοηέξ.  

3.6. Ο ακάδμπμξ ηειεί πάκημηε οπυ ηεκ επμπηεία ημο Δήμμο Υενζμκήζμο πνμξ ηηξ εκημιέξ θαη μδεγίεξ ημο 

μπμίμο μθείιεη απυιοηε ζομμυνθςζε θαη εονίζθεηαη ζε ζοκεπή επαθή γηα κα πηζημπμηείηαη θαη ε θαιή  

εθηέιεζε  ηεξ οπενεζίαξ ημο. 

3.7. Καηά ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ, μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ζομμμνθχκεηαη με ηηξ ηζπφμοζεξ 

Αζηοκμμηθέξ θαη Τγεημκμμηθέξ δηαηάλεηξ θαζχξ επίζεξ θαη με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ θαη θακυκεξ ηήνεζεξ 

«πενί καοαγμζςζηηθμφ ένγμο». 

3.8. Σμ πάζεξ θφζεςξ θαη εηδηθυηεηαξ έμμηζζμ πνμζςπηθυ γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ αμείβεηαη θαη 

αζθαιίδεηαη απμθιεηζηηθά απυ ημκ ακάδμπμ. εμεηχκεηαη νεηά υηη απαγμνεφεηαη ε απαζπυιεζε 

ακαζθάιηζημο πνμζςπηθμφ. ε πενίπηςζε απαζπυιεζεξ αιιμδαπχκ ζα πνέπεη αοημί κα θαηέπμοκ κυμημε 

άδεηα ενγαζίαξ ε μπμία ζα ζεςνείηαη απυ ηηξ ανμυδηεξ οπενεζίεξ.  

3.9. Σμ πνμζςπηθυ πμο ζα πνεζημμπμηεί μ ακάδμπμξ ζα ακηηθαζίζηαηαη, εθυζμκ ημ απαηηήζεη o Δήμμξ, ζε 

πενίπηςζε πμο ζα θνηζμφκ αθαηάιιειμη γηα ηεκ μμαιή δηεθπεναίςζε ημο ζομβαηηθμφ ένγμο. 

3.10 Ο ελμπιηζμυξ ημο ακαδυπμο πμο ζα πνεζημμπμηεζεί γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ ζα πνέπεη κα 

δηαηενείηαη θαζανυξ. Γπίζεξ απαγμνεφεηαη δηαθήμηζε επί ημο ελμπιηζμμφ ημο ακαδυπμο πιεκ ηςκ 

ιμγμηφπςκ ημο ακαδυπμο θαη ηςκ ιμγμηφπςκ ημο Δήμμο Υενζμκήζμο. 

3.11 Ο ακάδμπμξ έπεη ηεκ οπμπνέςζε κα παίνκεη υια ηα απαναίηεηα μέηνα πνμθφιαλεξ ηςκ μεπακεμάηςκ, 

ηςκ μεηαθμνηθχκ μέζςκ θαη κα δηαζθαιίδεη ηεκ αζθάιεηα ημο πνμζςπηθμφ, ηςκ επηβιεπυκηςκ θαη θάζε 

ηνίημο θαη κα εθηειεί επ’ αοημφ ηηξ μδεγίεξ ημο Δήμμο, ημοξ ηζπφμκηεξ κυμμοξ θαη δηαηάλεηξ, θένμκηαξ 

απμθιεηζηηθά θαη μυκμ αοηυξ, ηεκ πμηκηθή θαη αζηηθή εοζφκε γηα θάζε αηφπεμα, ημ μπμίμ μθείιεηαη απυ ηε με 

εθανμμγή ημοξ. 

3.12 Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα εθηειεί ηεκ οπενεζία  θαζεμενηκά θαζχξ θαη Κονηαθέξ θαη Ανγίεξ θαη ζε 

πενίπηςζε έθηαθηςκ ακαγθχκ εθυζμκ δεηεζεί απυ ημκ Δήμμ  Υενζμκήζμο. 

3.13 Γηα ηε δηαμυνθςζε ηεξ μηθμκμμηθήξ πνμζθμνάξ, έιαβακ οπυρε υηη εθυζμκ θνηζεί  μ ακάδμπμξ με δηθή 

ημο απμθιεηζηηθή εοζφκε θαη μένημκα ακαιαμβάκεη ημ θυζημξ θαη ηα έλμδα πμο αθμνμφκ: 

 Σε δηάζεζε ημο ζοκυιμο ημο απαηημφμεκμο ελμπιηζμμφ. 

 Σμ ηαθηηθυ service θαη ηε ζοκηήνεζε ημο πνεζημμπμημφμεκμο ελμπιηζμμφ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεξ άρμγεξ 

ιεηημονγίαξ ημο. 



 

 

 Σεκ αμμηβή ημο άμεζα απαζπμιμφμεκμο πνμζςπηθμφ (μηζζμδμζία μεκχκ Ιμοκίμο, Ιμοιίμο, Αογμφζημο, 

επηεμβνίμο, επίδμμα άδεηαξ, δχνμ Υνηζημογέκκςκ, ηαθηηθέξ απμδμπέξ, αζθαιηζηηθέξ  εηζθμνέξ  θιπ) 

ηεκ θαηαβμιή ηςκ πάζεξ θφζεςξ αληχζεςκ ηςκ ενγαδμμέκςκ ημο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεξ ογείαξ θαη ηεξ 

ζςμαηηθήξ ημοξ αθεναηυηεηαξ.  

 Σα έλμδα ιεηημονγίαξ θαη θίκεζεξ ημο ελμπιηζμμφ ημο (θαφζημα, ιηπακηηθά θιπ) 

 Σεκ αζθαιηζηηθή θάιορε ημο ελμπιηζμμφ θαζχξ θαη δηάθμνα ζοκαθή ηέιε θαη θυνμη.  

 Σε πιενςμή ηςκ πνμζηίμςκ πμο ζα βεβαηςζμφκ απυ Λημεκηθέξ ή άιιεξ ανπέξ γηα θάζε  πανάβαζε ζηεκ 

μπμία ζα οπμπέζεη.  

 

3.14 Ο ακάδμπμξ δεκ μπμνεί κα οπμθαηαζηαζεί ζηεκ ζφμβαζε ή γηα θάπμημ ιυγμ μένμξ αοηήξ, απυ άιιμ 

θοζηθυ ή κμμηθυ πνυζςπμ πςνίξ ηεκ έγγναθε ζογθαηάζεζε ημο Δήμμο, μεηά απυ απυθαζε ημο Δεμμηηθμφ 

ομβμοιίμο. 

3.15 Ο ακάδμπμξ μθείιεη κα έπεη μιμθιενχζεη υιεξ ηηξ απαηημφμεκεξ πνμπαναζθεοαζηηθέξ ενγαζίεξ θαη 

δηαδηθαζίεξ (π.π. πνμμήζεηα θαη μεηαθμνά ελμπιηζμμφ, πνυζιερε, αζθάιηζε θαη εκεμένςζε ημο πνμζςπηθμφ, 

ζοκεκκυεζε με ανμυδηεξ ημπηθέξ ανπέξ, θιπ.), έηζη χζηε ηεκ 01/06/2021, κα λεθηκήζεη ε ενγαζία ηεξ 

καοαγμζςζηηθήξ θάιορεξ ζηηξ καοαγμζςζηηθέξ ζέζεηξ πςνίξ θεκά θαη πςνίξ πνμβιήμαηα. 

3.16 Πνηκ απυ ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα θαηαζέζεη ακαιοηηθή θαηάζηαζε 

με ημ πνμζςπηθυ πμο ζα απαζπμιεί, μαδί με ακηίγναθα ηςκ πηοπίςκ θαη ηςκ αδεηχκ καοαγμζχζηε ημο 

πνμζςπηθμφ πμο ζα απαζπμιήζεη, μαδί με έγγναθα πμο ζα απμδεηθκφμοκ ηε ζπέζε ενγαζίαξ θαη ηεκ 

αζθάιηζε ημο πνμζςπηθμφ. 

 

Άνζνμ 4μ. Ναναιαβή θαη Νιενςμή εθηειεζζέκηςκ οπενεζηώκ 

Ο ηνυπμξ θαζχξ θαη ηα δηθαημιμγεηηθά πιενςμήξ ημο ακαδυπμο πνμζδημνίδμκηαη ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα 

ζημ άνζνμ 200 ημο Ν. 4412/2016. 

1) Η πιενςμή ημο ακάδμπμο γηα ηηξ πανεπυμεκεξ ενγαζίεξ ζα γίκεη ζημ ηέιμξ θάζε μήκα. 

Η πιενςμή ζα γίκεηαη φζηενα απυ ηεκ έθδμζε ημο ηημμιμγίμο πανμπήξ οπενεζηχκ απυ ημκ ακάδμπμ θαη ηεκ 

ζφκηαλε πνςημθυιιμο παναιαβήξ οπενεζίαξ απυ ηεκ ανμυδηα Γπηηνμπή ημο Δήμμο Υενζμκήζμο, ζφμθςκα 

με ηεκ ζφμβαζε πμο ζα οπμγναθεί. ηεκ ζοκέπεηα ζα εθανμυδεηαη ε πνμβιεπυμεκε απυ ηεκ κμμμζεζία 

δηαδηθαζία γηα ηεκ έθδμζε θαη ηεκ πιενςμή ημο Υνεμαηηθμφ Γκηάιμαημξ Πιενςμήξ. 

Ακ μ ακάδμπμξ ημ επηζομεί θαη ημ δειχζεη εγγνάθςξ ζημ Δήμμ Υενζμκήζμο, ε πιενςμή μπμνεί κα γίκεη εθ΄ 

άπαλ, μεηά ηεκ μιμθιήνςζε ηςκ ενγαζηχκ θαη ζα αθμνά ζημ ζφκμιμ ημο πμζμφ ηεξ ζφμβαζεξ. 

2) Ο ακάδμπμξ ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ βανφκεηαη με υιμοξ ακελαηνέηςξ ημοξ θυνμοξ, ηέιε, 

δαζμμφξ θαη εηζθμνέξ οπέν ημο δεμμζίμο, δήμςκ θαη θμηκμηήηςκ ή ηνίηςκ πμο ηζπφμοκ ζφμθςκα με ηεκ 

θείμεκε κμμμζεζία. 

εμεηχκεηαη υηη ζε πενίπηςζε πμο έπεη θαηαιμγηζηεί πμηκηθή νήηνα εηξ βάνμξ ημο ακάδμπμο ελαηηίαξ 

ζομβαηηθήξ πανάιεηρεξ, αοηή ζα αθαηνείηαη απυ ημ πμζυ ηεξ μηθείαξ πηζημπμίεζεξ θαη ε δηαθμνά ζα 

απμηειεί ημ ηειηθά πηζημπμημφμεκμ πνμξ πιενςμή πμζυ. 

 



 

 

Άνζνμ 5μ. Δαπάκε ηεξ Ρπενεζίαξ 

Η δαπάκε ηεξ οπενεζίαξ πνμτπμιμγίδεηαη ζημ πμζυκ ηςκ 204.950,08 € πιέμκ Φ.Π.Α. (24%) 49.188,02 

€, ήημη ζφκμιμ 254.138,10 €. 

 
 

Γ Κ Δ Γ Ζ Η Π Ζ Η Μ Ο Ν Ξ Μ Ϋ Ν Μ Θ Μ Γ Ζ Ο Ι Μ Ο 

 

ημκ πανχκ εκδεηθηηθυ πνμτπμιμγηζμυ γίκεηαη πνυβιερε δαπάκεξ γηα ηεκ επάκδνςζε δέθα (10) 

πφνγςκ γηα ηέζζενηξ (4) μήκεξ ( Ιμφκημ - Ιμφιημ – Αφγμοζημ – επηέμβνημ).  

Οη δαπάκεξ δηαπςνίδμκηαη ςξ ελήξ: 

1) Δαπάκεξ μηζζμδμζίαξ θαη αζθάιηζεξ ημο πνμζςπηθμφ πμο ζα απαζπμιεζεί ζηεκ εθηέιεζε ηεξ 

οπενεζίαξ . 

2) Σηξ δαπάκεξ πνήζεξ ημο ελμπιηζμμφ θαη ιεηημονγηθά έλμδα ηςκ δέθα (10) καοαγμζςζηηθχκ 

ζθαθχκ, ζοκμιηθά δέθα (10) μεπακμθίκεηα, επαγγειμαηηθά μηθνά ζθάθε μιηθμφ μήθμοξ ημοιάπηζημκ 

3,30 μέηνςκ ηππμδφκαμεξ ημοιάπηζημκ 6 HP ημ θάζε έκα, εκυξ (1) αημμηθμφ ζθάθμοξ – ζαιάζζημ 

μμημπμδήιαημ μιηθμφ μήθμοξ ημοιάπηζημκ 2,75 μέηνςκ, ηππμδφκαμεξ ημοιάπηζημκ μγδυκηα (80) 

HP, ημοιάπηζημκ δφμ (2) ζέζεςκ θαη εκυξ (1) μεπακμθίκεημο μηθνμφ ηαπφπιμμο θμοζθςημφ 

ζθάθμοξ, μιηθμφ μήθμοξ ημοιάπηζημκ πέκηε (5) μέηνςκ ηππμδφκαμεξ ημοιάπηζημκ εθαηυ (100) 

ίππςκ, με εθεδνηθή μεπακή, με ημκ ελμπιηζμυ πμο πνμβιέπεη ε παν. 1 εδαθ. ζη & δ ημο άνζνμο 7 

ημο ΠΔ 71/2020, απυζβεζε θυζημοξ ζθάθμοξ, ελμπιηζμμφ θαη θαφζημα. 

3) Σεκ επηζθεοή θαη ζοκηήνεζε ηςκ εγθαηάζηαζε / απεγθαηάζηαζε θαη ηςκ δέθα (10) ζοκμιηθά 

καοαγμζςζηηθχκ βάζνςκ. 
4) Σε δηάζεζε ημο ζοκυιμο ημο απαζπμιμφμεκμο ελμπιηζμμφ. 

5) Σα έλμδα θίκεζεξ ημο απαζπμιμφμεκμο ελμπιηζμμφ θαζχξ θαη ημ ηαθηηθυ service θαη ζοκηήνεζε 

γηα ηεκ δηαζθάιηζε ηεξ άρμγεξ ιεηημονγίαξ ημο. 

6) Σμκ θαζανηζμυ ημο ελμπιηζμμφ. 

7) Σεκ αζθαιηζηηθή θάιορε ημο απαζπμιμφμεκμο ελμπιηζμμφ θαζχξ θαη δηάθμνα ζοκαθή ηέιε θαη 

θυνμη. 

 

Α κ ά ι ο ζ ε α κ ά ε ί δ μ ξ δ α π ά κ ε ξ 

 

1. Δαπάμεπ ποξζωπικξύ 

 

  1α) Ημενήζηα δαπάκε απαζπυιεζεξ εκυξ καοαγμζχζηε πφνγμο γηα ηηξ εμένεξ με αηπμήξ  

Ημενμμίζζημ Ναοαγμζχζηε βάζεη ηεξ Γζκηθήξ οιιμγηθήξ φμβαζεξ Γνγαζίαξ είκαη 29,04 € 

Γηα ενγαδμμέκμοξ ειηθίαξ άκς ηςκ 25 εηχκ θαη γηα εκκηά (9) ςξ δχδεθα (12) πνυκηα πνμτπενεζίαξ ημ 

εμενμμίζζημ ακένπεηαη ζημ πμζυ ηςκ 33,40 € ( Γηα ενγαζία έλη (6) ςνχκ θαη ζανάκηα (40) ιεπηχκ) 

Γηα μθηχ (8) χνεξ ενγαζίαξ ημ εμενμμίζζημ ημο Ναοαγμζχζηε είκαη 40,08 € (Ακάιοζε: 6 χνεξ = 360 ιεπηά + 

40 ιεπηά = 400 ιεπηά , 33,40/400=0,0835 €/ιεπηυ, επμμέκςξ μη 8 χνεξ =480 ιεπηά *0,0835 = 40,08 €) 

 

Αζθαιηζηηθέξ εηζθμνέξ ενγμδυηε (πμζμζηυ %) = 24,56%, Δειαδή 9,84 € (Ακάιοζε: 40,08 * 24,56% = 9,84) 

Άνα Εμενμμίζζημ καοαγμζώζηε = 40,08 € + 9,84 € = 49,92 € 



 

 

Ολογπάθωρ : Πενήνηα έξι εςπώ και εβδομήνηα ηπία λεπηά 

Απιθμηηικώρ : 56,73 € 

Ολογπάθωρ : 

Ενενήνηα εννέα εςπώ και είκοζι οκηώ λεπηά 

Απιθμηηικώρ : 99,28 € 

Ημενμμίζζημ καοαγμζχζηε γηα εμένεξ με αηπμήξ με ζομρεθηζμυ ηςκ επηδμμάηςκ αδείαξ θαη Υνηζημογέκκςκ: 

Βάζεη ηεξ Γζκηθήξ οιιμγηθήξ φμβαζεξ Γνγαζίαξ πνμθφπηεη γηα θάζε ενγαδυμεκμ οκμιηθυ Δχνμ 

Υνηζημογέκκςκ & Γπηδυμαημξ αδείαξ γηα 122 εμένεξ 667,79 €, ημ μπμίμ ακαιφεηαη ζε εμενήζημ ςξ ελήξ : 

667,79/122 = 5,47 €. Σμ επίδμμα αοηυ ζοκ ηηξ αζθαιηζηηθέξ εηζθμνέξ ημο ενγμδυηε είκαη : (5,47 * 24,56% 

+5,47 = 1,34 + 5,47 = 6,81 €) 

Άνα ημ εμενμμίζζημ καοαγμζχζηε γηα εμένεξ με αηπμήξ με ζομρεθηζμυ ηςκ επηδμμάηςκ αδείαξ θαη 

Υνηζημογέκκςκ είκαη 49,92 + 6,81 = 56,73 € 

 

 

 

 

 

 

1β) Ημενήζηα δαπάκε απαζπυιεζεξ εκυξ καοαγμζχζηε πφνγμο γηα ηηξ εμένεξ αηπμήξ  

Ημενμμίζζημ Ναοαγμζχζηε βάζεη ηεξ Γζκηθήξ οιιμγηθήξ φμβαζεξ Γνγαζίαξ είκαη 29,04 € 

Γηα ενγαδμμέκμοξ ειηθίαξ άκς ηςκ 25 εηχκ θαη γηα εκκηά (9) ςξ δχδεθα (12) πνυκηα πνμτπενεζίαξ ημ 

εμενμμίζζημ ακένπεηαη ζημ πμζυ ηςκ 33,40 € ( Γηα ενγαζία έλη (6) ςνχκ θαη ζανάκηα (40) ιεπηχκ) 

Γηα μθηχ (8) χνεξ ενγαζίαξ ημ εμενμμίζζημ ημο Ναοαγμζχζηε είκαη 40,08 € Αζθαιηζηηθέξ εηζθμνέξ ενγμδυηε 

(πμζμζηυ %) = 24,56%, Δειαδή 9,84 € Άνα Εμενμμίζζημ καοαγμζώζηε = 40,08 € + 9,84 € = 49,92 € 

Ημενμμίζζημ καοαγμζχζηε γηα εμένεξ με αηπμήξ με ζομρεθηζμυ ηςκ επηδμμάηςκ αδείαξ θαη Υνηζημογέκκςκ 

49,92 + 6,81 = 56,73 € 
Ννμζαύλεζε γηα Ηονηαθέξ θαη ανγίεξ 75%, δειαδή (56,73 *75%) + 56,73 = 42,55 + 56,73= 99,28 
€ 
 
 
 

 

 

 

1γ) Ημενήζηα δαπάκε απαζπυιεζεξ εκυξ πεηνηζηή ζθάθμοξ γηα ηηξ εμένεξ με αηπμήξ  

Ημενμμίζζημ Ναοαγμζχζηε βάζεη ηεξ Γζκηθήξ οιιμγηθήξ φμβαζεξ Γνγαζίαξ είκαη 29,04 € 

Γηα ενγαδμμέκμοξ ειηθίαξ άκς ηςκ 25 εηχκ θαη γηα εκκηά (9) ςξ δχδεθα (12) πνυκηα πνμτπενεζίαξ ημ 

εμενμμίζζημ ακένπεηαη ζημ πμζυ ηςκ 33,40 € ( Γηα ενγαζία έλη (6) ςνχκ θαη ζανάκηα (40) ιεπηχκ) 

Γηα μθηχ (8) χνεξ ενγαζίαξ ημ εμενμμίζζημ ημο Ναοαγμζχζηε είκαη 40,08 € (Ακάιοζε: 6 χνεξ = 360 ιεπηά + 

40 ιεπηά = 400 ιεπηά, 33,40/400=0,0835 €/ιεπηυ, επμμέκςξ μη 8 χνεξ =480 ιεπηά *0,0835 = 40,08 €) 

 



 

 

Ολογπάθωρ : 

Εκαηό ένα εςπώ και δεκαηπία λεπηά 

Απιθμηηικώρ : 101,13 € 

Ολογπάθωρ : Πενήνηα έξι εςπώ και εβδομήνηα ηπία λεπηά 

Απιθμηηικώρ : 56,73 € 

Αζθαιηζηηθέξ εηζθμνέξ ενγμδυηε (πμζμζηυ %) = 27,21%, Δειαδή 10,90 € (Ακάιοζε: 40,08 * 27,21% = 10,90) 
Άνα Εμενμμίζζημ καοαγμζώζηε = 40,08 € + 10,90 € = 50,98 € 

Ημενμμίζζημ καοαγμζχζηε γηα εμένεξ με αηπμήξ με ζομρεθηζμυ ηςκ επηδμμάηςκ αδείαξ θαη Υνηζημογέκκςκ 

50,98 + 6,81 = 57,79 € 

 

 

 

 

1δ) Ημενήζηα δαπάκε απαζπυιεζεξ εκυξ πεηνηζηή ζθάθμοξ γηα ηηξ εμένεξ αηπμήξ  

Ημενμμίζζημ Ναοαγμζχζηε βάζεη ηεξ Γζκηθήξ οιιμγηθήξ φμβαζεξ Γνγαζίαξ είκαη 29,04 € 

Γηα ενγαδμμέκμοξ ειηθίαξ άκς ηςκ 25 εηχκ θαη γηα εκκηά (9) ςξ δχδεθα (12) πνυκηα πνμτπενεζίαξ ημ 

εμενμμίζζημ ακένπεηαη ζημ πμζυ ηςκ 33,40 € ( Γηα ενγαζία έλη (6) ςνχκ θαη ζανάκηα (40) ιεπηχκ) 

Γηα μθηχ (8) χνεξ ενγαζίαξ ημ εμενμμίζζημ ημο Ναοαγμζχζηε είκαη 40,08 € Αζθαιηζηηθέξ εηζθμνέξ ενγμδυηε 

(πμζμζηυ %) = 27,21%, Δειαδή 10,90 € Άνα Εμενμμίζζημ καοαγμζώζηε = 40,08 € + 10,90 € = 50,98 € 

Ημενμμίζζημ καοαγμζχζηε γηα εμένεξ με αηπμήξ με ζομρεθηζμυ ηςκ επηδμμάηςκ αδείαξ θαη Υνηζημογέκκςκ 

50,98 + 6,81 = 57,79 € 

Ννμζαύλεζε γηα Ηονηαθέξ θαη ανγίεξ 75%, δειαδή (57,79 *75%) + 57,79 = 43,34 + 57,79= 

101,13 € 

 

 

 

 

1ε) Ημενήζηα δαπάκε απαζπυιεζεξ οκημκηζηή – Γπυπηε γηα ηηξ εμένεξ με αηπμήξ  

Ημενμμίζζημ Ναοαγμζχζηε βάζεη ηεξ Γζκηθήξ οιιμγηθήξ φμβαζεξ Γνγαζίαξ είκαη 29,04 € 

Γηα ενγαδμμέκμοξ ειηθίαξ άκς ηςκ 25 εηχκ θαη γηα εκκηά (9) ςξ δχδεθα (12) πνυκηα πνμτπενεζίαξ ημ 

εμενμμίζζημ ακένπεηαη ζημ πμζυ ηςκ 33,40 € ( Γηα ενγαζία έλη (6) ςνχκ θαη ζανάκηα (40) ιεπηχκ) 

Γηα μθηχ (8) χνεξ ενγαζίαξ ημ εμενμμίζζημ ημο Ναοαγμζχζηε είκαη 40,08 € Αζθαιηζηηθέξ εηζθμνέξ ενγμδυηε 

(πμζμζηυ %) = 24,56%, Δειαδή 9,84 € Άνα Εμενμμίζζημ καοαγμζώζηε = 40,08 € + 9,84 € = 49,92 € 

Ημενμμίζζημ καοαγμζχζηε γηα εμένεξ με αηπμήξ με ζομρεθηζμυ ηςκ επηδμμάηςκ αδείαξ θαη Υνηζημογέκκςκ 

49,92 + 6,81 = 56,73 € 

 

 

 

 

Ολογπάθωρ : Πενήνηα επηά εςπώ και εβδομήνηα εννέα λεπηά 
Απιθμηηικώρ : 57,79 € 



 

 

Ολογπάθωρ : 

Ενενήνηα εννέα εςπώ και είκοζι οκηώ λεπηά 

Απιθμηηικώρ : 99,28 € 

Ολογπάθωρ : Πενήνηα έξι εςπώ και εβδομήνηα ηπία λεπηά 

Απιθμηηικώρ : 56,73 € 

 

1ζη) Ημενήζηα δαπάκε απαζπυιεζεξ οκημκηζηή – Γπυπηε γηα ηηξ εμένεξ αηπμήξ  

Ημενμμίζζημ Ναοαγμζχζηε βάζεη ηεξ Γζκηθήξ οιιμγηθήξ φμβαζεξ Γνγαζίαξ είκαη 29,04 € 

Γηα ενγαδμμέκμοξ ειηθίαξ άκς ηςκ 25 εηχκ θαη γηα εκκηά (9) ςξ δχδεθα (12) πνυκηα πνμτπενεζίαξ ημ 

εμενμμίζζημ ακένπεηαη ζημ πμζυ ηςκ 33,40 € ( Γηα ενγαζία έλη (6) ςνχκ θαη ζανάκηα (40) ιεπηχκ) 

Γηα μθηχ (8) χνεξ ενγαζίαξ ημ εμενμμίζζημ ημο Ναοαγμζχζηε είκαη 40,08 € Αζθαιηζηηθέξ εηζθμνέξ ενγμδυηε 

(πμζμζηυ %) = 24,56%, Δειαδή 9,84 € Άνα Εμενμμίζζημ καοαγμζώζηε = 40,08 € + 9,84 € = 49,92 € 

Ημενμμίζζημ καοαγμζχζηε γηα εμένεξ με αηπμήξ με ζομρεθηζμυ ηςκ επηδμμάηςκ αδείαξ θαη Υνηζημογέκκςκ 

49,92 + 6,81 = 56,73 € 
Ννμζαύλεζε γηα Ηονηαθέξ θαη ανγίεξ 75%, δειαδή (56,73 *75%) + 56,73 = 42,55 + 56,73= 99,28 
€ 
 
 
 

 

 

1δ) Ημενήζηα δαπάκε απαζπυιεζεξ εκυξ καοαγμζχζηε ζθάθμοξ γηα ηηξ εμένεξ με αηπμήξ  

Ημενμμίζζημ Ναοαγμζχζηε βάζεη ηεξ Γζκηθήξ οιιμγηθήξ φμβαζεξ Γνγαζίαξ είκαη 29,04 € 

Γηα ενγαδμμέκμοξ ειηθίαξ άκς ηςκ 25 εηχκ θαη γηα εκκηά (9) ςξ δχδεθα (12) πνυκηα πνμτπενεζίαξ ημ 

εμενμμίζζημ ακένπεηαη ζημ πμζυ ηςκ 33,40 € ( Γηα ενγαζία έλη (6) ςνχκ θαη ζανάκηα (40) ιεπηχκ) 
Γηα μθηχ (8) χνεξ ενγαζίαξ ημ εμενμμίζζημ ημο Ναοαγμζχζηε είκαη 40,08 € 

Αζθαιηζηηθέξ εηζθμνέξ ενγμδυηε (πμζμζηυ %) = 24,56%, Δειαδή 9,84 € 

Άνα Εμενμμίζζημ καοαγμζώζηε = 40,08 € + 9,84 € = 49,92 € 

Ημενμμίζζημ καοαγμζχζηε γηα εμένεξ με αηπμήξ με ζομρεθηζμυ ηςκ επηδμμάηςκ αδείαξ θαη Υνηζημογέκκςκ 

49,92 + 6,81 = 56,73 € 

 

 

 

1ε) Ημενήζηα δαπάκε απαζπυιεζεξ εκυξ καοαγμζχζηε ζθάθμοξ γηα ηηξ εμένεξ αηπμήξ  

Ημενμμίζζημ Ναοαγμζχζηε βάζεη ηεξ Γζκηθήξ οιιμγηθήξ φμβαζεξ Γνγαζίαξ είκαη 29,04 € 

Γηα ενγαδμμέκμοξ ειηθίαξ άκς ηςκ 25 εηχκ θαη γηα εκκηά (9) ςξ δχδεθα (12) πνυκηα πνμτπενεζίαξ ημ 

εμενμμίζζημ ακένπεηαη ζημ πμζυ ηςκ 33,40 € ( Γηα ενγαζία έλη (6) ςνχκ θαη ζανάκηα (40) ιεπηχκ) 

Γηα μθηχ (8) χνεξ ενγαζίαξ ημ εμενμμίζζημ ημο Ναοαγμζχζηε είκαη 40,08 € Αζθαιηζηηθέξ εηζθμνέξ ενγμδυηε 

(πμζμζηυ %) = 24,56%, Δειαδή 9,84 € Άνα Εμενμμίζζημ καοαγμζώζηε = 40,08 € + 9,84 € = 49,92 € 

Ημενμμίζζημ καοαγμζχζηε γηα εμένεξ με αηπμήξ με ζομρεθηζμυ ηςκ επηδμμάηςκ αδείαξ θαη Υνηζημογέκκςκ 

49,92 + 6,81 = 56,73 € 
Ννμζαύλεζε γηα Ηονηαθέξ θαη ανγίεξ 75%, δειαδή (56,73 *75%) + 56,73 = 42,55 + 56,73= 99,28 
€ 



 

 

Ολογπάθωρ : 

Ενενήνηα εννέα εςπώ και είκοζι οκηώ λεπηά 
Απιθμηηικώρ : 99,28 € 

2α. Αημμηθυξ ελμπιηζμυξ θαη οιηθυ Ναοαγμζχζηε ζφμθςκα με ημ άνζνμ 7 παν. 1 εδαθ. γ, ημο 

Π.Δ. 71/2020 

 
 
 

 

α/α Γίδμξ ενγαζίαξ Ιμκάδα 

μέηνεζεξ 

Ανηζμόξ 

Καοαγ/ζηώκ- 

εηνηζηώκ-

Γπόπηε 

Νμζόηεηα Πημή 

μμκάδμξ(€) 

Δαπάκε (€) 

1 Δαπάκε απαζπυιεζεξ 32 

καοαγμζςζηχκ γηα ηηξ 

εμένεξ αηπμήξ 

Μένεξ 10 105 56,73 59.566,50 

2 Δαπάκε απαζπυιεζεξ 32 

καοαγμζςζηχκ γηα ηηξ 

εμένεξ αηπμήξ 

Μένεξ 10 17 99,28 16.877,60 

3 Ημενήζηα δαπάκε 

απαζπυιεζεξ  πεηνηζηή 

ζθάθμοξ γηα ηηξ εμένεξ με 

αηπμήξ 

Μένεξ 1 105 57,79 6.067,95 

4 Ημενήζηα δαπάκε 

απαζπυιεζεξ  πεηνηζηή 

ζθάθμοξ γηα ηηξ εμένεξ  

αηπμήξ 

Μένεξ 1 17 101,1 1.719,21 

5 Ημενήζηα δαπάκε 

οκημκηζηή–επυπηε γηα ηηξ 

εμένεξ με αηπμήξ 

Μένεξ 1 105 56,73 5.956,65 

6 Ημενήζηα δαπάκε 

οκημκηζηή–επυπηε γηα ηηξ 

εμένεξ αηπμήξ 

Μένεξ 1 17 99,28 1.687,76 

7 Ημενήζηα δαπάκε 

απαζπυιεζεξ καοαγμζχζηε 

ζθάθμοξ γηα ηηξ εμένεξ με 

αηπμήξ 

Μένεξ 1 105 56,73 5.956,65 

8 Ημενήζηα δαπάκε 

απαζπυιεζεξ καοαγμζχζηε 

ζθάθμοξ γηα ηηξ εμένεξ  

αηπμήξ 

Μένεξ 1 17 99,28 1.687,76 

          ΟΡΚΜΘΜ 99.520,08 

 

 

 

2. Δαπάμεπ ςοήζηπ ηξρ ενξπλιζμξύ και λειηξρογικά ένξδα 



 

 

2β. Κμηκυξ Γλμπιηζμυξ ζφμθςκα με ημ Π.Δ. 71/2020 

 

Απιθμηηικώρ : 170,00 €/ημέπα 

 

Απιθμηηικώρ : 30,00 €/ημέπα 

 

Μεπακμθίκεημ, επαγγειμαηηθυ μηθνυ ζθάθμξ, μιηθμφ μήθμοξ ημοιάπηζημκ 3,30 μέηνςκ 
ηππμδφκαμεξ ημοιάπηζημκ 6 HP, θιπ ελμπιηζμυξ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Γηα ηεκ πενημπή δηθαημδμζίαξ ημο μ Ακάδμπμξ πνέπεη κα απαζπμιεί έκα μεπακμθίκεημ, πκεοζηό, 

μηθνό ηαπφπιμμ ζθάθμξ, εγγεγναμμέκμ ζε Βηβιίμ Γγγναθήξ Μηθνχκ θαθχκ ςξ επαγγειμαηηθυ, 

μιηθμφ μήθμοξ ημοιάπηζημκ πέκηε (5) μέηνςκ, ηππμδφκαμεξ ημοιάπηζημκ εθαηυ (100) ίππςκ, με 

εθεδνηθή μεπακή, πνχμαημξ ελςηενηθά πμνημθαιί, εθμδηαζμέκα με ηα πνμβιεπυμεκα γηα ηεκ 

θαηεγμνία ημοξ εθυδηα. ημ μέζμ ηςκ πιεονχκ ημο ζθάθμοξ, δεληά θαη ανηζηενά, είκαη γναμμέκε ε 

έκδεηλε ΩΣΙΚΟ ΚΑΦΟ θαη, θάηςζεκ αοηήξ, ε έκδεηλε RESCUE BOAT, μπιε απυπνςζεξ. 

Γπηπιέμκ, πνέπεη κα είκαη εθμδηαζμέκμ με μυκημα εγθαηεζηεμέκμ πνμβμιέα, θαζχξ θαη VHF GPS-

PLOTER, με ζακίδα αθηκεημπμίεζεξ επηπιέμοζα, με ημάκηεξ πνυζδεζεξ θαη ζφζηεμα αθηκεημπμηεηή 

θεθαιήξ ζομβαηυ με ηε ζακίδα αθηκεημπμίεζεξ, θαζχξ θαη με θμνεηυ θανμαθείμ καοαγμζχζηε – 

θμνεηυ απηκηδςηή. Μεηά ηε ζομπιήνςζε δέθα (10) εηχκ απυ ηεκ εγγναθή ημο ζημ Βηβιίμ 

Γγγναθήξ Μηθνχκ θαθχκ, επηηνέπεηαη ε δναζηενημπμίεζή ημο, με ηεκ πνμτπυζεζε οπμβμιήξ, 

με μένημκα ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ, ζε εηήζηα βάζε, ζηε Λημεκηθή Ανπή, βεβαίςζεξ 

Ακαγκςνηζμέκμο Ονγακηζμμφ ή δηπιςμαημφπμο ή πηοπημφπμο καοπεγμφ, απυ ηεκ μπμία κα 

πνμθφπηεη, φζηενα απυ επηζεχνεζε, υηη ημ ζθάθμξ θαη μη πνμςζηηθμί θηκεηήνεξ ημο 

ελαθμιμοζμφκ κα πιενμφκ ηηξ απαηηήζεηξ ηςκ ηζπουκηςκ θακμκηζμχκ θαη δηαηάλεςκ θαη 

δηαηενμφκηαη ζε ηθακμπμηεηηθή θαηάζηαζε. ε θάζε ζθάθμξ ζα επηβαίκμοκ μ πεηνηζηήξ ημο θαη 

έκαξ καοαγμζχζηεξ, υκηεξ ζε εημημυηεηα θαζεμενηκά γηα πανμπή άμεζεξ βμήζεηαξ ζηηξ 

οθηζηάμεκεξ ιμοηνηθέξ εγθαηαζηάζεηξ. Σμ ζογθεθνημέκμ ζθάθμξ, εθυζμκ απαηηεζεί, επηπεηνεί, 

πνμξ πανμπή βμήζεηαξ θαη εθηυξ ιμοηνηθχκ εγθαηαζηάζεςκ οπυ ηηξ εκημιέξ ηεξ Λημεκηθήξ Ανπήξ. 

 

 

 

Γηα ηεκ πενημπή δηθαημδμζίαξ ημο μ Ακάδμπμξ πνέπεη κα απαζπμιεί έκα επαγγειμαηηθυ αημμηθυ 

ζθάθμξ - Θαιάζζημ μμημπμδήιαημ, μιηθμφ μήθμοξ ημοιάπηζημκ δφμ μέηνςκ θαη εβδμμήκηα 



 

 

απαζσόληζηρ ηος πποζωπικού): 

Απιθμηηικώρ : 45,00 €/ημέπα 

πέκηε (2,75) εθαημζηχκ, εγγεγναμμέκμ απμθιεηζηηθά ζε Βηβιίμ Γγγναθήξ Μηθνχκ θαθχκ, 

ηππμδφκαμεξ ημοιάπηζημκ μγδυκηα (80) ίππςκ, ημοιάπηζημκ δομ (2) ζέζεςκ, πνχμαημξ 

ελςηενηθά πμνημθαιί, με ηα πνμβιεπυμεκα, γηα ηεκ θαηεγμνία ημο, εθυδηα. ημ μέζμ ηςκ 

πιεονχκ ημο ζθάθμοξ, δεληά θαη ανηζηενά, είκαη γναμμέκε ε έκδεηλε ΩΣΙΚΟ ΚΑΦΟ θαη, 

θάηςζεκ αοηήξ, ε έκδεηλε RESCUE BOAT, μπιε απυπνςζεξ. ε θάζε αημμηθυ ζθάθμξ– 

ζαιάζζημ μμημπμδήιαημ δηαηίζεηαη θαη έκα εηδηθυ θμνείμ δηάζςζεξ. Μεηά ηε ζομπιήνςζε 

πέκηε(05) εηχκ απυ ηεκ εγγναθή ημο ζημ Βηβιίμ Γγγναθήξ Μηθνχκ θαθχκ, επηηνέπεηαη ε 

δναζηενημπμίεζή ημο, με ηεκ πνμτπυζεζε οπμβμιήξ, με μένημκα ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ, ζε 

εηήζηα βάζε, ζηε Λημεκηθή Ανπή, βεβαίςζεξ Ακαγκςνηζμέκμο Ονγακηζμμφ ή δηπιςμαημφπμο ή 

πηοπημφπμο καοπεγμφ, απυ ηεκ μπμία κα πνμθφπηεη, φζηενα απυ επηζεχνεζε, υηη ημ ζθάθμξ 

θαη μη πνμςζηηθμί θηκεηήνεξ ημο ελαθμιμοζμφκ κα πιενμφκ ηηξ απαηηήζεηξ ηςκ ηζπουκηςκ 

θακμκηζμχκ θαη δηαηάλεςκ θαη δηαηενμφκηαη ζε ηθακμπμηεηηθή θαηάζηαζε. 

 

 

 

 

Μία ζακίδα αθηκεημπμίεζεξ & έκα απηκηδςηή πμο ζα ελμπιίδμοκ ημ ηαπφπιμμ ζθάθμξ. 

Οπμημζδήπμηε άιιμξ ελμπιηζμυξ θνίκεηαη απαναίηεημξ ή επηβάιιεηαη απυ ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ. Ο 

ςξ άκς ελμπιηζμυξ ελοπενεηεί υιμοξ ημοξ καοαγμζχζηεξ. 

 

ΑΝΑΛΤΗ ΓΑΠΑΝΗ ΚΟΙΝΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

 

 

  
Ηόζημξ ακά 

Εμένεξ Ανηζμόξ Ούκμιμ 
εμένα 

Μεπακμθίκεημ ζθάθμξ με ημκ 

απαηημφμεκμ ελμπιηζμυ θαη ηηξ δαπάκεξ 

θαζεμενηκήξ ιεηημονγίαξ 5 μέηνςκ 

170,00 € 122 1 20.740,00 € 

Αημμηθυ θάθμξ – Θαιάζζημ 

Μμημπμδήιαημ με ημκ απαηημφμεκμ 

ελμπιηζμυ θαζεμενηκήξ ιεηημονγίαξ 

45,00 € 122 1 5.490,00 € 

Μεπακμθίκεημ ζθάθμξ με ημκ 

απαηημφμεκμ ελμπιηζμυ θαη ηηξ δαπάκεξ 

θαζεμενηκήξ ιεηημονγίαξ ζθάθμξ 3,3μ 

30,00 € 122 10 36.600,00 € 

Αημμηθυξ ελμπιηζμυξ θαη οιηθά 

Ναοαγμζχζηε 
1.000,00 € 1 10 10.000,00 € 

οζθεοή απηκίδςζεξ 1.000,00 € 1 11 11.000,00 € 

ακίδα αθηκεημπμίεζεξ, πηοζζυμεκμ 

θμνείμ & ζοζθεοή ακάκερεξ 
600,00 € 1 11 6.600,00 € 

ΟΡΚΜΘΜ 90.430,00 € 



 

 

Απιθμηηικώρ : 90.430,00 € 

Μιμγνάθςξ : ίιηα εονώ 

Ανηζμεηηθώξ : 1.000,00 € (10 βάζνα  1.000,00 = 10.000,00 €) 

 

 

 

 

3. Δαπάμεπ επιζκερήπ και ηξπξθέηηζηπ πύογωμ 

 

α. Η θαηαζθεοή ημο βάζνμο καοαγμζχζηε δεκ είκαη μυκημε, γίκεηαη απυ θαηάιιεια οιηθά 

θαηά ηνυπμ χζηε κα ακηέπεη ζε μπμηεζδήπμηε θαηνηθέξ ζοκζήθεξ θαη θένεη απαναίηεηα 

θιίμαθα ακυδμο, θάζηζμα, ηζηυ ζεμαίαξ θαη ζθέπαζηνμ πνμθφιαλεξ απυ ημκ ήιημ. Σμ βάζνμ 

είκαη ημοιάπηζημκ ηέζζενα (4) ηεηναγςκηθά μέηνα θαη ημ φρμξ ημο οπενβαίκεη ηα ηνία (3) 

μέηνα απυ ηεκ επηθάκεηα ηεξ ζάιαζζαξ. 

β. Η ζέζε ημο βάζνμο είκαη ηέημηα χζηε κα δηαζθαιίδεηαη μ έιεγπμξ θαη ε ηέιεηα 

θαηυπηεοζε, με ζηυπμ ηεκ άμεζε πανμπή βμήζεηαξ ζε δηαθηκδοκεφμκηεξ. 

γ. Καηά ημ πνυκμ οπενεζίαξ ημο καοαγμζχζηε, ακανηάηαη, ζε πενίμπηε ζέζε ημο βάζνμο, ε 

πηκαθίδα με ηεκ έκδεηλε πνχηςκ βμεζεηχκ θαη επαίνεηαη ζημκ ηζηυ ε ζεμαία 

καοαγμζχζηε. 

δ. Γθυζμκ γηα μπμημκδήπμηε ιυγμ, απμοζηάδεη μ καοαγμζχζηεξ απυ ηε ιμοηνηθή 

εγθαηάζηαζε, αθαηνείηαη ε πηκαθίδα με ηεκ έκδεηλε ηςκ πνχηςκ βμεζεηχκ θαη επαίνεηαη 

επί ημο ηζημφ ε ζεμαία πμο δεηθκφεη ηεκ απμοζία καοαγμζχζηε. ε πενίπηςζε πμο 

επηβάιιεηαη, γηα έθηαθημ ιυγμ, ε απμοζία ημο καοαγμζχζηε πάκς απυ μία (1) χνα, μ 

καοαγμζχζηεξ αοηυξ ακηηθαζίζηαηαη, με μένημκα ημο, θαηά πενίπηςζε , οπυπνεμο, απυ 

ημκ μπμίμ έπεη πνμζιεθζεί. 

ηεκ ηημή πενηιαμβάκμκηαη μη δαπάκεξ επηζθεοήξ θαη ζοκηήνεζεξ ηςκ ήδε οπανπυκηςκ 

βάζνςκ, μη ηοπυκ ηνμπμπμηήζεηξ θαη μη δαπάκεξ δηαηήνεζεξ με ζθμπυ ηεκ θαιή 

ιεηημονγία ημοξ γηα υιε ηεκ πενίμδμ καοαγμζςζηηθήξ θάιορεξ ηςκ παναιηχκ υπςξ θαη μη 

ηοπυκ μεηαθηκήζεηξ ημοξ ζε πενίπηςζε ακάγθεξ γηα θαιφηενε επυπηεοζε ηςκ αθηχκ αθμφ 

ελαζθαιηζημφκ υιεξ μη απαναίηεηεξ κυμημεξ πνμτπμζέζεηξ. 

 

 

 

 

4. Δαπάμεπ ξοιξθέηηζηπ παοαλιώμ – ήμαμζη ξοίωμ κξλύμβηζηπ 

 

ε εμθακή ζεμεία πνυζβαζεξ, ζημ πχνμ ηςκ ιμοηνηθχκ εγθαηαζηάζεςκ, εηδηθέξ 

θαιαίζζεηεξ πηκαθίδεξ δηπιήξ υρεςξ ζηηξ μπμίεξ ακαγνάθμκηαη ζηεκ ειιεκηθή θαη 



 

 

 

Απιθμηηικώρ : 500,00 € (10 βάθπα Χ 500,00 = 5.000,00 €) 

αγγιηθή γιχζζα ε ζεμαζία ηςκ ζεμαηχκ θαη εκδείλεςκ, ημ ςνάνημ οπενεζίαξ ημο 

καοαγμζχζηε, μη ηοπυκ οπάνπμκηεξ πενημνηζμμί ή απαγμνεφζεηξ, μη ανηζμμί ηειεθχκςκ 

ηςκ ημπηθχκ θέκηνςκ πανμπήξ πνχηςκ βμεζεηχκ θαη ηεξ Λημεκηθήξ Ανπήξ θαη μ 

Γονςπασθυξ Ανηζμυξ Έθηαθηεξ Ακάγθεξ (112). 

ήμακζε μνίςκ θμιφμβεζεξ με ηεκ ημπμζέηεζε ζεμακηήνςκ πανάιιεια ηεξ 

αθημγναμμήξ θαζ’ υιμ ημ μήθμξ ηςκ οδάηςκ θμιφμβεζεξ ηεξ δημηθεηηθήξ ανμμδηυηεηαξ 

ημο Δήμμο Ρεζφμκεξ. 

ηεκ ηημή ζομπενηιαμβάκμκηαη πάζεξ θφζεςξ δαπάκεξ θαηαζθεοήξ θαη ημπμζέηεζεξ 

πηκαθίδςκ γηα θάζε καοαγμζςζηηθυ βάζνμ, απαζπυιεζεξ πνμζςπηθμφ γηα ηε θυνηςζε, 

νήρε ζεμακηήνςκ, θαηακάιςζε θαοζίμςκ θιπ. 

 

 

ΓΚΔΓΖΗΠΖΗΜΟ ΝΞΜΫΝΜΘΜΓΖΟΙΜΟ 

 

Περιγραθή Ποζόηηηα Μονάδα Σιμή Μονάδος Γαπάνη ζε € 

Γαπάλεο πξνζσπηθνύ 1 
Καη' 

απνθνπή 
99.520,08 99.520,08 

Γαπάλεο ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη 
ιεηηνπξγηθά 
έμνδα 

1 
Καη' 

απνθνπή 
90.430,00  90.430,00 

Γαπάλεο επηζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο 
πύξγσλ 

10 Σεκάρην 1.000,00  10.000,00 

Γαπάλεο νξηνζέηεζεο παξαιηώλ - ήκαλζε 
νξίσλ 
θνιύκβεζεο 

10 Σεκάρην 500,00  5.000,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΓΑΠΑΝΗ 204.950,08 

ΦΠΑ 24% 49.188,02 
 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 254.138,10 
 

 

 

 

 

Άνζνμ 6μ. Γπηβανύκζεηξ ακάδμπμο 

Ο ακάδμπμξ επηβανφκεηαη με ηα έλμδα πμο αθμνμφκ θυνμοξ, ηέιε θαη θναηήζεηξ, πιεκ ημο Φ.Π.Α. 

 

Άνζνμ 7μ. Ξήηνεξ 

Ο ακάδμπμξ, οπμπνεμφηαη κα θάκεη ηεκ έκανλε εθηέιεζεξ ηςκ οπενεζηχκ με ημκ ακάιμγμ ελμπιηζμυ θαη 



 

 

πνμζςπηθυ ηεκ αθνηβή εμενμμεκία πμο πνμβιέπεηαη, ήημη ηεκ 1-6-2021, ε μπμία υμςξ δεκ μπμνεί κα 

οπενβαίκεη ημ πνμκηθυ υνημ ηςκ πέκηε (05) ημερών, δηάζηεμα εθηημμφμεκμ ςξ επανθέξ γηα ηεκ ελαζθάιηζε, 

ηεκ εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηημονγία υιμο ημο απαηημφμεκμο ελμπιηζμμφ θαη πνμζςπηθμφ απυ ηεκ 

οπμγναθή ηεξ ζπεηηθήξ ζφμβαζεξ.  

ε ακηίζεηε πενίπηςζε επηβάιιεηαη ποινική ρήτρα € 1.000,00 γηα θάζε εμένα θαζοζηένεζεξ θαη γηα δέθα 

(10) ζοκμιηθά εμενμιμγηαθέξ εμένεξ. Μεηά ηεκ δηαπίζηςζε πανέιεοζεξ άπναθημο ημο δηαζηήμαημξ αοημφ μ 

ακάδμπμξ θαζίζηαηαη έθπηςημξ θαη εθανμυδμκηαη μη ακάιμγεξ θονχζεηξ ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο Ν. 

4412/2016. 

ε πενίπηςζε πμο μ ακάδμπμξ παναβηάζεη επακεηιεμμέκα ηηξ ζομβαηηθέξ ημο οπμπνεχζεηξ, θενφζζεηαη 

έθπηςημξ ζφμθςκα θαη θαη' ακαιμγία με ηηξ θείμεκεξ δηαηάλεηξ ηςκ Ο.Σ.Α. 

Απμηειεί βαζηθή οπμπνέςζε ημο ακάδμπμο ε απνυζθμπηε θφιαλε ηςκ πμιοζφπκαζηςκ παναιηχκ μη μπμίεξ 

βνίζθμκηαη εκηυξ ηςκ δημηθεηηθχκ μνίςκ ημο Δήμμο Υενζμκήζμο. Δηεοθνηκίδεηαη υηη ε πανμπή ηςκ 

οπενεζηχκ ζα πνέπεη κα είκαη θαζεμενηκή. ε πενίπηςζε πανάβαζεξ ημο υνμο αοημφ επηβάιιεηαη, ως ρήτρα 

€ 1.000,00 ακά πενίπηςζε θαη γηα θάζε εμένα δηαθμπήξ.  

ε πενίπηςζε πιεμμειμφξ εθηέιεζεξ ημο ζομβαηηθμφ ακηηθεημέκμο, ε Τπενεζία δηαηενεί ημ δηθαίςμα ηεξ 

πενηθμπήξ ημο ακαιμγμφκημξ ηημήμαημξ γηα ηηξ ζπεηηθέξ οπενεζίεξ θαη εθ’ υζμκ μ ακάδμπμξ δεκ 

ζομμμνθςζεί με ηηξ οπμδείλεηξ ηεξ Τπενεζίαξ. Πανάιιεια, ε Δεμμηηθή Ανπή δηαηενεί ημ δηθαίςμα επηβμιήξ 

πμηκηθήξ νήηναξ ίζεξ με ηεκ ζομβαηηθή εμενήζηα πηζημπμημφμεκε αμμηβή ημο ακαδυπμο, γηα ηηξ εμένεξ πμο 

απμδεδεηγμέκα θνίκεη υηη μ ακάδμπμξ εθηειεί ηεκ οπενεζία πιεμμειχξ θαη ακηηζομβαηηθυξ.  

Η Δεμμηηθή Ανπή δηαηενεί ημ δηθαίςμα, υηακ απμδεδεηγμέκα θνίκεη υηη μ ακάδμπμξ εθηειεί ηεκ οπενεζία 

πιεμμειχξ θαη υηη μεηά απυ ζοκεπή επακάιερε ηεξ ακηηζομβαηηθήξ ζομπενηθμνάξ, κα ημκ θαηαζηήζεη 

έθπηςημ αθμφ πνχηα ημκ θαιέζεη με ελχδηθε δηαμανηονία θαη ζε πνμζεζμία δέθα εμενχκ, κα οπμβάιιεη ηηξ 

απυρεηξ ημο εγγνάθςξ. 

 

ΜΓΡΟ ΔΓΤΣΓΡΟ  - ΛΟΙΠΓ ΡΤΘΜΙΓΙ 

 

Άνζνμ 8μ. Οομβαηηθά ζημηπεία 

ομβαηηθά ζημηπεία πμο δηέπμοκ ημοξ υνμοξ ηεξ οπενεζίαξ θαηά ζεηνά ηζπφμξ είκαη: 

α) ε πνμθήνολε ηεξ ζφμβαζεξ υπςξ αοηή δεμμζηεοηεί ζηεκ Γπίζεμε Γθεμενίδα ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ 

β) ημ ΓΓΓ  

γ) ε οπ ανηζμυ 3/2021 Μειέηε ηεξ Δηεφζοκζεξ Οηθμκμμηθχκ Τπενεζηχκ   

δ) μη ζομπιενςμαηηθέξ πιενμθμνίεξ πμο ηοπυκ πανέπμκηαη ζημ πιαίζημ ηεξ δηαδηθαζίαξ  ηδίςξ ζπεηηθά με 

ηηξ πνμδηαγναθέξ θαη ηα ζπεηηθά δηθαημιμγεηηθά  

 

Άνζνμ 9μ. Ζζπύμοζεξ δηαηάλεηξ 

 

Η δηεκένγεηα θαη ε εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ δηέπμκηαη απυ ηηξ παναθάης δηαηάλεηξ: 

- Σμο Ν. 4412/2016 Δεμυζηεξ ομβάζεηξ Ένγςκ, Πνμμεζεηχκ θαη Τπενεζηχκ (πνμζανμμγή ζηηξ Οδεγίεξ 

2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ).  



 

 

- Σμο Δεμμηηθυ θαη Κμηκμηηθυ Κχδηθα (Κ.Δ.Κ. Ν. 3463/2006). 

- Σμ Π.Δ 71/2020 (Α΄166)«Καζμνηζμυξ πνμτπμζέζεςκ ηδνφζεςξ θαη ιεηημονγίαξ ζπμιχκ 

καοαγμζςζηηθήξ εθπαηδεφζεςξ. Καζμνηζμυξ πνμτπμζέζεςκ πμνεγήζεςξ αδείαξ καοαγμζχζηε απυ ηηξ 

Λημεκηθέξ ανπέξ ςξ θαη θαζμνηζμυξ ηςκ οπμπνεχζεςκ ημο καοαγμζχζηε θαηά ηεκ άζθεζε ηςκ 

θαζεθυκηςκ ημο. Καζμνηζμυξ πενηπηχζεςκ οπμπνεςηηθήξ πνμζιήρεςξ καοαγμζχζηε, ζε μνγακςμέκεξ 

ή με παναιίεξ, γηα ηεκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ ζημ ζαιάζζημ πχνμ». 

- άνζνμ 43 ημο Ν.4605/19 "Γκανμυκηζε ηεξ ειιεκηθήξ κμμμζεζίαξ με ηεκ Οδεγία (ΓΓ) 2016/943 ημο 

Γονςπασθμφ Κμηκμβμοιίμο θαη ημο ομβμοιίμο ηεξ 8εξ Ιμοκίμο 2016 ζπεηηθά με ηεκ πνμζηαζία ηεξ 

ηεπκμγκςζίαξ θαη ηςκ επηπεηνεμαηηθχκ πιενμθμνηχκ πμο δεκ έπμοκ απμθαιοθζεί (εμπμνηθυ απυννεημ) 

απυ ηεκ πανάκμμε απυθηεζε, πνήζε θαη απμθάιορή ημοξ (EEL 157 ηεξ 15.06.2016). Μέηνα 

- ημο κ. 4555/2018 ΦΓΚ 133Α/19-7-2018 «Μεηαννφζμηζε ημο ζεζμηθμφ πιαηζίμο ηεξ Σμπηθήξ 

Αοημδημίθεζεξ – Γμβάζοκζε ηεξ Δεμμθναηίαξ – Γκίζποζε ηεξ ομμεημπήξ – Βειηίςζε ηεξ μηθμκμμηθήξ 

θαη ακαπηοληαθήξ ιεηημονγίαξ ηςκ ΟΣΑ [Πνυγναμμα «ΚΛΓΙΘΓΝΗ Ι» 

- ημο Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Δημηθεηηθέξ Απιμοζηεφζεηξ - Καηανγήζεηξ, ογπςκεφζεηξ Νμμηθχκ 

Πνμζχπςκ θαη Τπενεζηχκ ημο Δεμμζίμο Σμμέα-Σνμπμπμίεζε Δηαηάλεςκ ημο π.δ.318/1992 (Α΄161) 

θαη ιμηπέξ νοζμίζεηξ» θαη εηδηθυηενα ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 1, 

- ημο Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φζηαζε εκηαίαξ Ακελάνηεηεξ Ανπήξ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ θαη Κεκηνηθμφ 

Ηιεθηνμκηθμφ Μεηνχμο Δεμμζίςκ ομβάζεςκ…», 

- ημο κ. 3861/2010 (Α’ 112) «Γκίζποζε ηεξ δηαθάκεηαξ με ηεκ οπμπνεςηηθή ακάνηεζε κυμςκ θαη πνάλεςκ 

ηςκ θοβενκεηηθχκ, δημηθεηηθχκ θαη αοημδημηθεηηθχκ μνγάκςκ ζημ δηαδίθηομ "Πνυγναμμα Δηαφγεηα" θαη 

άιιεξ δηαηάλεηξ”, 

- Σηξ δηαηάλεηξ ημο Ν. 3852/2010 (ΦΓΚ 87 Α). 

- Σηξ ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ ημο Ν. 3463/2006 «Κχδηθαξ Δήμςκ θαη Κμηκμηήηςκ» (ΦΓΚ 114 Α). 

- ημο ημ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ακάιερε οπμπνεχζεςκ απυ ημοξ Δηαηάθηεξ” 

- ημο άνζνμο 68 παν. 1 ημο N.3863/2010 «Νέμ αζθαιηζηηθυ ζφζηεμα θαη ζοκαθείξ δηαηάλεηξ, νοζμίζεηξ 

ζηηξ ενγαζηαθέξ ζπέζεηξ», υπςξ αοηή ακηηθαηαζηάζεθε απυ ηεκ παν. 1 ημο άνζνμο 22 ημο Ν. 

4144/2013 

- ηεξ με αν. Π1 2380/2012 Κμηκήξ Τπμονγηθήξ Απυθαζεξ (Β’ 3400) «Ρφζμηζε ηςκ εηδηθυηενςκ ζεμάηςκ 

ιεηημονγίαξ θαη δηαπείνηζεξ ημο Κεκηνηθμφ Ηιεθηνμκηθμφ Μεηνχμο Δεμμζίςκ ομβάζεςκ ημο 

Τπμονγείμο Ακάπηολεξ, Ακηαγςκηζηηθυηεηαξ, Τπμδμμχκ, Μεηαθμνχκ θαη Δηθηφςκ» 

- ηεξ με αν. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απυθαζεξ ημο Τπμονγμφ Ακάπηολεξ θαη 

Ακηαγςκηζηηθυηεηαξ “Σεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμφ οζηήμαημξ 

Ηιεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ (Γ..Η.ΔΗ..) 

 

Άνζνμ 10μ Ακςηένα βία 

Ωξ ακςηένα βία ζεςνείηαη θάζε απνυβιεπημ θαη ηοπαίμ γεγμκυξ πμο είκαη αδφκαημ κα πνμβιεθζεί έζης θαη 

εάκ γηα ηεκ πνυβιερε θαη απμηνμπή ηεξ επέιεοζεξ ημο θαηαβιήζεθε οπενβμιηθή επημέιεηα θαη επηδείπζεθε 

ε ακάιμγε ζφκεζε. Γκδεηθηηθά γεγμκυηα ακςηέναξ βίαξ είκαη: ελαηνεηηθά θαη απνυβιεπηα θοζηθά γεγμκυηα, 

πονθαγηά πμο μθείιεηαη ζε θοζηθυ γεγμκυξ ή ζε πενηζηάζεηξ γηα ηηξ μπμίεξ μ ακάδμπμξ ή ακαζέημοζα ανπή 

είκαη ακοπαίηημη, αηθκηδηαζηηθή απενγία πνμζςπηθμφ, πυιεμμξ, αηφπεμα, αηθκίδηα αζζέκεηα ημο πνμζςπηθμφ 

ημο εκημιμδυπμο θ.α. ζηεκ πενίπηςζε θαηά ηεκ μπμία οπάνλεη ιυγμξ ακςηέναξ βίαξ μ ακάδμπμξ μθείιεη κα 

εηδμπμηήζεη αμειιεηί ημκ Δήμμ Υενζμκήζμο θαη κα θαηαβάιεη θάζε δοκαηή πνμζπάζεηα ζε ζοκενγαζία με ημ 

άιιμ μένμξ γηα κα οπενβεί ηηξ ζοκέπεηεξ θαη ηα πνμβιήμαηα πμο ακέθορακ ιυγς ηεξ ακςηέναξ βίαξ. 



 

 

 

Οεμείςζε ζε πενίπηςζε ηνμπμπμίεζεξ ημο Ν.Δ. 71/2020 θαη ηεξ απόθαζεξ ηεξ Γπηηνμπήξ ημο άνζνμο 11 

ημο Ν.Δ. 71/2020 ε πανμύζα μειέηε πνμζανμόδεηαη με ηηξ κέεξ απαηηήζεηξ . 

 

                    Γμφνκεξ, 7/05/2021 

Η  οκηάθηνηα ΓΛΓΓΥΘΗΚΓ  

Ο Ακαπιενςηήξ  

Πνμσζηάμεκμξ Σμήμαημξ  

Πνμμεζεηχκ                            

ΘΓΩΡΗΘΗΚΓ  

Ο ΔΙΓΤΘΤΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΓΙΩΝ 

   

   

   

   

Μανία Παηενάθε ηαφνμξ Σαθάθεξ Υανάιαμπμξ Κμφημοιαξ       



 

 

                                               

                   

 

  

  

  

             

 

 

 

 

 

 

ΓΓΚΖΗΕ ΟΡΓΓΞΑΦΕ ΡΝΜΞΓΩΟΓΩΚ 

 

Άνζνμ 1μ  Ακηηθείμεκμ ζογγναθήξ 

Η πανμφζα αθμνά  ζηεκ εθηέιεζε ηεξ Τπενεζίαξ: «πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ ζηηξ πμιοζφπκαζηεξ παναιίεξ 

μη μπμίεξ βνίζθμκηαη εκηυξ ηςκ δημηθεηηθχκ μνίςκ ημο Δήμμο Υενζμκήζμο θαηά ηεκ πενίμδμ 2021 (Ιμφκημξ– 

επηέμβνημξ)». 

Άνζνμ 2μ – Γλμπιηζμόξ 

Ο ειάπηζημξ ελμπιηζμυξ ημο ακαδυπμο μνίδεηαη ζηεκ Γ..Τ, ζηεκ Σεπκηθή Έθζεζε θαη  ζηα πνμβιεπυμεκα 

άνζνα ημο Π.Δ 71/2020 (Α΄166). 

 

Άνζνμ 3μ  - Αηοπήμαηα θαη δεμηέξ 

Οη ακάδμπμη οπενεζηχκ πμο εθηειμφκηαη εκηυξ αζθαιηζηηθχκ πενημπχκ Ι.Κ.Α., οπμπνεμφκηαη κα 

αζθαιίζμοκ ζ’ αοηυ ημ πνμζςπηθυ ημοξ. 

ε πενηπηχζεηξ οπενεζηχκ πμο εθηειμφκηαη εθηυξ αζθαιηζηηθχκ πενημπχκ Ι.Κ.Α., μη ακάδμπμη 

οπμπνεμφκηαη κα ζοκεπίζμοκ ηεκ αζθάιηζε ημο πνμζςπηθμφ πμο είκαη αζθαιηζμέκμ ζημ Ι.Κ.Α. θαη δεκ 

έπεη δηαθμπεί  ε αζθάιηζή ημο. Σμ οπυιμηπμ πνμζςπηθυ οπμπνεμφηαη επίζεξ κα αζθαιίζεη ζε 

ακαγκςνηζμέκε απυ ημ Δεμυζημ αζθαιηζηηθή εηαηνεία.  

Η δαπάκε γηα ηα αζθάιηζηνα ζημ ζφκμιυ ημοξ, ήημη ενγμδμηηθή εηζθμνά θαη εηζθμνά ενγαδμμέκμο, 

βανφκεη ημκ ακάδμπμ. ε θαμία πενίπηςζε δεκ επηβανφκεηαη μ ενγμδυηεξ με απμδεμηχζεηξ αηοπεμάηςκ 

ημο εκ γέκεη πνμζςπηθμφ ημο ακαδυπμο. 

Άνζνμ 4μ – Φόνμη – Πέιε θαη Ηναηήζεηξ 

Ο ακάδμπμξ οπυθεηηαη ζε υιμοξ ακελαηνέηςξ ημοξ κυμημμο  θυνμοξ, ηέιε θαη θναηήζεηξ, πμο ηζπφμοκ ηεκ 

εμένα δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ.  

 

Άνζνμ 5μ – Ιειέηε ζοκζεθώκ ηεξ οπενεζίαξ 

Ο ακάδμπμξ  ζεςνείηαη υηη έιαβε οπ’ υρε θαηά ηε ζφκηαλε ηεξ πνμζθμνάξ ημο, ηηξ γεκηθέξ θαη ημπηθέξ 

ζοκζήθεξ ηεξ οπενεζίαξ ήημη ηεκ εθηέιεζε  ηεξ οπενεζηχκ  ,ηηξ απαναίηεηεξ με θάζε μέζμ μεηαθμνέξ, 

ηε δηάζεζε, δηαπείνηζε θαη εκαπμζήθεοζε ηςκ οιηθχκ, θαηνηθέξ ζοκζήθεξ,  ηεκ θαηάζηαζε ηςκ νεομάηςκ 

 

ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ 

ΚΜΙΜΟ ΕΞΑΗΘΓΖΜΡ 

ΔΕΙΜΟ ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 

Δ/ΚΟΕ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ ΡΝΕΞΓΟΖΩΚ 

ΠΙΕΙΑ ΝΞΜΙΕΘΓΖΩΚ       

 

 

ΠΖΠΘΜΟ: «Ννμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ, ζηηξ 

πμιοζύπκαζηεξ παναιίεξ ημο Δήμμο, θαηά ηεκ 

πενίμδμ 2021 (Ζμύκημξ– Οεπηέμβνημξ)» 

  

ΝΞΜΫΝΜΘΜΓΖΟΙΜΟ : 254.138,10 € 
K.A. 00.6162.0001 

ΞΕΙΑΠΜΔΜΠΕΟΕ : ΓΟΜΔΑ 

 



 

 

θαη μπμηεζδήπμηε άιιεξ ημπηθέξ εηδηθέξ θαη γεκηθέξ ζοκζήθεξ,  δεηήμαηα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ θαη 

θαηά θάπμημ ηνυπμ κα επενεάζμοκ  ημ θυζημξ ηςκ οπενεζηχκ  θαη υηη ζα εθηειεζημφκ ζφμθςκα με ηεκ 

ζφμβαζε ζηεκ μπμία οπμπνεμφηαη κα ζομμμνθςζεί μ ακάδμπμξ.  

 

Άνζνμ 6μ – Ννόιερε αηοπεμάηςκ – Ιέηνα ογηεηκήξ 

Ο ακάδμπμξ, ακελάνηεηα, άζπεηα απυ ηηξ οπμπνεχζεηξ θαη εοζφκεξ πμο πνμβιέπμοκ μη κυμμη, ιαμβάκεη 

μέηνα γηα ηεκ πνυιερε αηοπεμάηςκ ζημ πνμζςπηθυ ημο θαη θάζε ηνίημ, ςξ θαη γηα ηεκ πανμπή πνχηςκ 

βμεζεηχκ ζ’ αοημφξ.  

Ο ακάδμπμξ δηαηενεί ημ απαναίηεημ θανμαθεοηηθυ οιηθυ γηα πνχηεξ βμήζεηεξ.  

 

 

 

           Γμφνκεξ, 7/05/2021                                 

 

Η  οκηάθηνηα ΓΛΓΓΥΘΗΚΓ  

Ο Ακαπιενςηήξ  

Πνμσζηάμεκμξ Σμήμαημξ  

Πνμμεζεηχκ                            

ΘΓΩΡΗΘΗΚΓ  

Ο ΔΙΓΤΘΤΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΓΙΩΝ 

   

   

Μανία Παηενάθε ηαφνμξ Σαθάθεξ Υανάιαμπμξ Κμφημοιαξ       

 



 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΖΔΖΗΕ ΟΡΓΓΞΑΦΕ ΡΝΜΞΓΩΟΓΩΚ 

Άνζνμ 1μ Ακηηθείμεκμ οπενεζίαξ 

Η πανμφζα ζογγναθή οπμπνεχζεςκ αθμνά ηεκ ακάζεζε ζε ακάδμπμ θαη εθηέιεζε ηεξ δεμυζηαξ 

ζφμβαζεξ γηα ηεκ πανμπή ηεξ οπενεζίαξ με ηίηιμ «Ννμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ, ζηηξ πμιοζύπκαζηεξ 

παναιίεξ ημο Δήμμο, θαηά ηεκ πενίμδμ 2021 (Ζμύκημξ– Οεπηέμβνημξ)». Ο Δήμμξ Υενζμκήζμο ζα 

ακαζέζεη ηεκ πνμακαθενυμεκε οπενεζία μεηά απυ δηαγςκηζμυ ζε κμμίμςξ ιεηημονγμύζα ζπμιή 

καοαγμζςζηηθήξ εθπαίδεοζεξ, πμο ζα δηαζέηεη ημ θαηάιιειμ πνμζςπηθυ ελμπιηζμέκμ με ημκ 

απαναίηεημ ελμπιηζμυ θαη ηεκ ηεπκμγκςζία γηα ηεκ θαιή εθηέιεζε ηεξ, ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο 

Π.Δ. 71/2020 (ΦΓΚ Α΄166). Οη δε ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ ηςκ πνμζθενυμεκςκ οπενεζηχκ ζα είκαη 

ζφμθςκεξ με ηηξ απαηηήζεηξ πμο ακαθένμκηαη ζημ ηεφπμξ ηςκ ηεπκηθχκ πνμδηαγναθχκ. 

 

Άνζνμ 2μ  - Γεκηθή ηζπύξ Πημμιμγίμο 

2.1 ηηξ ηημέξ ημο πνμτπμιμγηζμμφ θαη ημο Σημμιμγίμο ηεξ Τπενεζίαξ πενηιαμβάκμκηαη θάζε ζπεηηθή 

δαπάκε. 

     2.2 Η πνμζθμνά γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ ζηηξ παναιίεξ μη μπμίεξ 

βνίζθμκηαη εκηυξ ηςκ δημηθεηηθχκ μνίςκ ημο Δήμμο Υενζμκήζμο δίδεηαη με πιήνε εοζφκε ημο 

ακαδυπμο θαη μεηά απυ εθηίμεζε θαη ζοκδοαζμυ ηςκ μέζςκ πμο δηαζέηεη ηςκ πναγμαηηθχκ 

δεδμμέκςκ εθηέιεζεξ ηεξ οπενεζίαξ θαη απμδεηθκφεη υηη έιαβε γκχζε υιςκ ηςκ γεκηθχκ εηδηθχκ θαη 

ηεπκηθχκ υνςκ πμο απμηειμφκ ζομβαηηθή οπμπνέςζή ημο.  

 

Άνζνμ 4μ – Γλμπιηζμόξ – Γνγαιεία – Ριηθά 

Ο ακάδμπμξ πνέπεη κα πνμμεζεοηεί με δηθέξ ημο δαπάκεξ υια ηα οιηθά, ηα ενγαιεία, μεπακήμαηα θαη ηα 

μεηαθμνηθά μέζα, πμο είκαη  ακαγθαία γηα ηεκ πιήνε θαη έκηεπκε εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ πμο 

ακαιαμβάκεη.  

 

Άνζνμ 5μ – νόκμξ έκανλεξ 

Υνυκμξ έκανλεξ ηεξ ζομβαηηθήξ πνμζεζμίαξ θαζμνίδεηαη ε εμενμμεκία ηεξ οπμγναθήξ ηεξ ζφμβαζεξ, 

ήημη ε 1ε Ζμοκίμο 2021.  

 

Άνζνμ 6μ – Γγγοήζεηξ ζομμεημπήξ θαη θαιήξ εθηέιεζεξ 

6.1. Γηα ηε ζομμεημπή ζημ δηαγςκηζμυ μ ακάδμπμξ θαηαζέηεη εγγφεζε ζομμεημπήξ, ημ φρμξ ηεξ μπμίαξ 

 

ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ 

ΚΜΙΜΟ ΕΞΑΗΘΓΖΜΡ 

ΔΕΙΜΟ ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ  

ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ 

ΡΝΕΞΓΟΖΩΚ 

ΠΙΕΙΑ ΝΞΜΙΕΘΓΖΩΚ 

 

ΠΖΠΘΜΟ: «Ννμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ, ζηηξ 

πμιοζύπκαζηεξ παναιίεξ ημο Δήμμο, θαηά ηεκ 

πενίμδμ 2021 (Ζμύκημξ– Οεπηέμβνημξ)» 

  

ΝΞΜΫΝΜΘΜΓΖΟΙΜΟ : 254.138,10 € 
K.A. 00.6162.0001 

ΞΕΙΑΠΜΔΜΠΕΟΕ : ΓΟΜΔΑ 

 



 

 

ακηηζημηπεί ζε πμζμζηυ 2% ημο πνμτπμιμγηζμμφ ηεξ οπενεζίαξ με ζομπενηιαμβακμμέκμο ημο Φ.Π.Α. 

24%, ήημη 204.950,08 € Υ 2% = 4.099,00 €. 

6.2. Καηά ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ μ ακάδμπμξ θαηαζέηεη εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ, ημ φρμξ ηεξ 

μπμίαξ ακηηζημηπεί ζε πμζμζηό 5% ημο ζομβαηηθμφ πμζμφ με ζομπενηιαμβακμμέκμο ημο Φ.Π.Α. 24%.  

 

Άνζνμ 7μ – Αζηηθή θαη πμηκηθή εοζύκε 

Ο ακάδμπμξ θαζίζηαηαη μ μυκμξ οπεφζοκμξ πμηκηθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηφπεμα πμο ζα μθείιεηαη ζηε 

με ιήρε απαναίηεηςκ μέηνςκ αζθαιείαξ.  

 

Άνζνμ 8μ – νεμαημδόηεζε – Φόνμη 

Η οπενεζία ζα πνεμαημδμηεζεί απυ ΓΟΔΑ  θαη μη πιενςμέξ ημο ακάδμπμο ζα οπυθεηκηαη ζε υιεξ ηεξ 

κυμημεξ θναηήζεηξ.  

 

Άνζνμ 9μ – Ννμζεζμίεξ 

Απυ 01/6/2021 – 30/9/2021 (οκμιηθυ πνμκηθυ δηάζηεμα: 1.220 εμένεξ) γηα ηηξ 13 Θέζεηξ. 

 

Άνζνμ 10μ – Ιέηνα Αζθαιείαξ  

10.1 Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα εθηειεί ηηξ οπενεζίεξ με αζθαιή ηνυπμ θαη ζφμθςκα με ημοξ Νυμμοξ, 

Δηαηάγμαηα, Αζηοκμμηθέξ, Λημεκηθέξ  θαη ιμηπέξ δηαηάλεηξ θαη μδεγίεξ ηεξ Τπενεζίαξ, πμο αθμνμφκ ηεκ 

ογηεηκή θαη ηεκ αζθάιεηα ηςκ ιμομμέκςκ.  

10.2 Ο Ακάδμπμξ πνέπεη κα πμνεγεί ζημ πνμζςπηθυ, ηα απαηημφμεκα, θαηά πενίπηςζε οπενεζίαξ, 

αημμηθά θαη μμαδηθά εθυδηα πνμζηαζίαξ θαη ενγαιεία γηα αζθαιή οπενεζία.  

10.3 Ρεηά θαζμνίδεηαη υηη, ακελάνηεηα απυ υια ηα παναπάκς, μ Ακάδμπμξ παναμέκεη μυκμξ θαη 

απμθιεηζηηθά οπεφζοκμξ γηα ηεκ αζθάιεηα ηςκ ιμομμέκςκ  θαη είκαη δηθή ημο εοζφκε ε ιήρε ηςκ 

εκδεδεηγμέκςκ θαη μνζχκ μέηνςκ αζθαιείαξ θαη ε ηήνεζε ηςκ ζπεηηθχκ θακμκηζμχκ. Γηα ζέμαηα 

πνυιερεξ αηοπεμάηςκ ηζπφμοκ γεκηθά, υζα μνίδμκηαη απυ ηεκ Γιιεκηθή Νμμμζεζία θαη ζε πενηπηχζεηξ 

πμο δεκ πνμβιέπμκηαη απυ αοηή, ζα εθανμυδμκηαη μη δηεζκείξ θακμκηζμμί πνυιερεξ αηοπεμάηςκ.  

10.4 Όιεξ μη δαπάκεξ, πμο ζοκεπάγμκηαη ηα παναπάκς, βανφκμοκ ημκ Ακάδμπμ θαη ζα πνέπεη κα έπμοκ 

ζοκοπμιμγηζζεί απυ αοηυκ θαηά ηεκ δηαμυνθςζε ηεξ πνμζθμνάξ. 

 

   Άνζνμ 11μ – Πειηθέξ Δηαηάλεηξ  

11.1 Με ηεκ οπμβμιή ηεξ πνμζθμνάξ ημο πνμτπμηίζεηαη υηη μ δηαγςκηδυμεκμξ έπεη ιάβεη γκχζε ηςκ 

δοζπενεηχκ ζηεκ  πενημπή θαη είκαη απυιοηα εκήμενμξ ηςκ ζοκζεθχκ εθηέιεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ απυ 

θάζε πιεονά, υπςξ θαη ηςκ εκδεπμμέκςκ δοζπενεηχκ, απυ μπμημδήπμηε ιυγμ θαη υηη έπεη ιάβεη οπυρε 

ημο, υηη δεκ ζα ημο ακαγκςνηζζεί θαμία απαίηεζε ζπεηηθή με απμδεμίςζε θαηά μπμημκδήπμηε ηνυπμ, 

ιυγς ηςκ παναπάκς ημπηθχκ ζοκζεθχκ, ηςκ δοζπενεηχκ θάζε είδμοξ θαη ηέιμξ υηη έπεη μειεηήζεη ηα 

ζομβαηηθά ζημηπεία πμο ζοκηζημφκ, μαδί με αοηήκ ηεκ Γ..Τ., ηε βάζε ηεξ πνμζθμνάξ ημο.  

11.2 Όπςξ έπεη ημκηζηεί θαη ζε άιιεξ ζέζεηξ, μ Ακάδμπμξ είκαη πμηκηθά θαη αζηηθά οπεφζοκμξ γηα 

μπμημδήπμηε αηφπεμα ήζειε ζομβεί ζημ πνμζςπηθυ ημο, ή ζε μπμημδήπμηε ηνίημ, απυ μπμηαδήπμηε αηηία 

πμο έπεη ζπέζε με ηεκ οπενεζία.  

11.3 Η πανμφζα Γηδηθή ογγναθή Τπμπνεχζεςκ θαη ε φμβαζε πμο ζα γίκεη με βάζε αοηή, ενμεκεφεηαη, 



 

 

δηέπεηαη θαη ζομπιενχκεηαη απυ υιε ηεκ Γιιεκηθή Νμμμζεζία.  

 

 

 

 

           Γμφνκεξ, 7/05/2021                                 

 

 

 
 

Η  οκηάθηνηα ΓΛΓΓΥΘΗΚΓ  

Ο Ακαπιενςηήξ  

Πνμσζηάμεκμξ Σμήμαημξ  
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Μανία Παηενάθε ηαφνμξ Σαθάθεξ Υανάιαμπμξ Κμφημοιαξ       
 
  



 

 

 
 

 

 

ΡΝΜΔΓΖΓΙΑ ΝΞΜΟΦΜΞΑΟ 

Περιγραθή Ποζόηηηα Μονάδα Σιμή Μονάδος Γαπάνη ζε € 
(για 122 ημέρες) 

Γαπάλεο πξνζσπηθνύ 1 
Καη' 

απνθνπή 
  

Γαπάλεο ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη 
ιεηηνπξγηθά 
έμνδα 

1 
Καη' 

απνθνπή 
  

Γαπάλεο επηζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο 
πύξγσλ 

10 Σεκάρην   

Γαπάλεο νξηνζέηεζεο παξαιηώλ - ήκαλζε 
νξίσλ 
θνιύκβεζεο 

10 Σεκάρην   

ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΓΚΖΗΜ ΟΡΚΜΘΜ  

 

 

Γεκηθό Ούκμιμ    

 

(Οιμγνάθςξ):……….…………………….…………………………….……… 

………………………………………………………………………………….. 
 

 

Δειχκς υηη έιαβα γκχζε ηςκ υνςκ ηεξ μειέηεξ θαη ημοξ απμδέπμμαη ακεπηθφιαθηα. Γπίζεξ 

δειχκς υηη ε πνμζθμνά πμο οπμβάις έπεη ηζπφ μέπνη ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ. Γηα ηε 

ζογθεθνημέκε οπενεζία πνμζθένς, ημ παναπάκς πμζυ, υπςξ αοηυ πνμθφπηεη απυ ηεκ 

πνμζθμνά επί ημο πνμτπμιμγηζμμφ ηεξ μειέηεξ. 
 

 

                 Μ Ννμζθένςκ  

  (πιήνε ζημηπεία –οπμγναθή –ζθναγίδα) 

 

 

  

 



 

 

 

 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Ζ 

 

 
Α. ΦΑΡΜΑΚΑ  

Αληηζηακηληθά ράπηα 1 

Ομπδελέ 50cc 

θεύαζκα Γιπθόδεο γηα ηελ Αληηκεηώπηζε ηεο Τπνγιπθαηκίαο 1 

Παξαθεηακόιε ζε ράπηα 500mg 1 

πζθεπή απηόκαηεο έγρπζεο αδξελαιίλεο ηύπνπ Epipen ελειίθσλ Λ 1 

πζθεπή απηόκαηεο έγρπζεο αδξελαιίλεο ηύπνπ Epipen παηδηώλ 1 

Δλέζηκε Τδξνθνξηηδόιε 200mg 1 

Αληηηζηακηληθή αινηθή 1 

Αινηθή Αξγπξνύρνπ ζνπιθαδηαδίλεο ή άιιν ζθεύαζκα πδξνγέιεο θαηά 

εγθαπκάησλ 

2 

Γηάιπκα Ισδηνύρνπ Πνβηδόλεο 10% Φηαιίδην 30ml 

θαη’ ειάρηζηνλ 

Φπζηνινγηθόο νξόο 0,9%NaCl ζε θηαιίδηα ησλ 10ml γηα νθζαικηθή έθπιπζε 10 

Βξνγρνδηαζηαιηηθά γηα ηελ δύζπλνηα 2 

Β. ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ  

Απηνθόιιεηα Ράκκαηα Δπηδεξκηθά 3mm*75mm ζε Απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία 20 

Απρεληθό Κνιάξν Ρπζκηδόκελν Παηδηαηξηθό 1 

Βακβάθη Ιαηξηθήο Υξήζεο Πεπηεζκέλν Ρνιό 1 

Δπίδεζκνο Αηκνζηαηηθόο Reliance κε Δπίζεκα 2 

Ικάληαο Ίζραηκεο Πεξίδεζεο 1 

Παγνθύζηε – Θεξκνθύζηε Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ 2 

Φπθηηθό πξέη 400ml 1 

Λαξπγγηθή κάζθα Μέγεζνο 3,4,5 1 

Γάδεο απνζηεηξσκέλεο 10cm*10cm-12PLY/36cm*40cm ζε μερσξηζηή ζπζθεπαζία ε 

θαζεκηά 

20 

Διαζηηθόο επίδεζκνο πιάηνπο 10cm 2 

Διαζηηθόο επίδεζκνο πιάηνπο 5cm 2 

Αιθννινύρν δηάιπκα αληηζεςίαο δέξκαηνο Φηαιίδην 
50ml 
θαη’ 
ειάρηζηνλ 

Λεπθνπιάζη πθαζκάηηλν , ιεπθό , πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 3cm 1 

ύξηγγεο κε βειόλε, απνζηεηξσκέλεο , ζε κνλή ζπζθεπαζία 5ml 5 

Γάληηα latex ή βηλπιίνπ ληηξηιίνπ (όρη καύξνπ ρξώκαηνο) 10 δεπγάξηα 

Απηνθόιιεηεο γάδεο ηύπνπ Hansaplast δηαζηάζεσλ θαη’ ειάρηζηνλ 2*2cm 10 

Μάζθα ρνξήγεζεο Ομπγόλνπ 3 

Μάζθα ρνξήγεζεο εκθπζήζεσλ θαηά ηελ ΚΑΡΠΑ , ηύπνπ pocket mask 1 

Φαιίδη πθαζκάησλ ηύπνπ Lister 1 

ηνκαηνθαξπγγηθνί αγσγνί ηύπνπ Guedel δηαθόξσλ κεγεζώλ εη 6 
ηεκαρίσλ 
δηαθνξεηηθν
ύ 
κεγέζνπο 

Αεξνλάξζεθεο άλσ θαη θάησ άθξσλ 1 ηεκάρην 
γηα 
θάζε είδνο 

Απρεληθόο θεδεκόλαο ζθιεξόο , ξπζκηδόκελνο ζε κέγεζνο , πνιιαπιώλ 
ρξήζεσλ 

1 

Βειόλα απνζπκπίεζεο πλεπκνζώξαθα 1 



 

 

Δπίζεκα ζσξαθηθνύ ηξαύκαηνο 1 

Απνζηεηξσκέλν ηνύιη εκβαπηηζκέλν ζε λεξό θαη θπηηθά έιαηα γηα έγθαπκα 2 

Γ. ΟΡΓΑΝΑ  

Φνξεηή ζπζθεπή αλάλεςεο ζηόκα κε ζηόκα ηύπνπ Brook 1 

Φηάιε Ομπγόλνπ Φνξεηή, πνιιαπιώλ ρξήζεσλ κε ξπζκηζηή θαη κεησηήξα 
πίεζεο 
θαη ξνόκεηξν, θαη’ ειάρηζηνλ 1 ιίηξνπ θαη θαη’ ειάρηζηεο κέγηζηεο πίεζεο 200bar 

1 

Αζθόο ρνξεγήζεσο εκθπζήζεσλ ηύπνπ AMBU,ελειίθσλ, πνιιαπιώλ ρξήζεσλ 1 

πζθεπή αλαξξόθεζεο δειεηεξίνπ 1 

πζθεπή αλαξξόθεζεο εθθξίζεσλ ρεηξνθίλεηε 1 

Παικηθό νμύκεηξν κε εύξνο κέηξεζεο θαη’ ειάρηζηνλ από 70% έσο 99% SatO2 1 

πζθεπή κέηξεζεο ζαθράξνπ κε ηαηλίεο κέηξεζεο θαη ζθαξθηζηήξεο 1 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Σ» 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Δ» 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Ε» 



 

30 
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