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ΠΕΡΑΙΑ, 27/01/2021  
Αρ. Πρωτ.:  1266 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

 Ο Aντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Θερμαϊκού 

Προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει (χαμηλότερης) τιμής, όπως περιγράφεται 

στην υπ’ αριθμ. 54/2020 μελέτη  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου 

Θερμαϊκού, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 276.498,05 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 222.982,30€,  ΦΠΑ: 53.515,75€), για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστική 
κάλυψη Δήμου Θερμαϊκού 2021» από 01-06-2021 έως 30-09-2021. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6162.0000 του Προϋπολογισμού του Δήμου Θερμαϊκού του 

Οικονομικού Έτους 2021 (ΑΑΥ πολυετών δαπανών 428/20943/2020) και θα χρηματοδοτηθεί από 

Ιδίους Πόρους. 

Η υπηρεσία περιλαμβάνει ΕΝΑ (1) τμήμα, καθώς είναι ενιαία και αδιαίρετη, αποτελούμενη από τις 

επιμέρους εργασίες που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 54/2020 μελέτη. 

Κωδικός CPV: 75252000-7 [Υπηρεσίες διάσωσης] 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα για το σύνολο των ποσοτήτων των εργασιών 

του προϋπολογισμού, ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

www.promitheus.gov.gr ως εξής: 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:  12/02/2021 και  ώρα  11:00 π.μ. 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  04/03/2021 και 23:00 μ.μ.  
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 10 /03/2021 και ώρα 11:00 π.μ. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 

οικονομικών φορέων (άρθρο 2.2.1 Διακήρυξης) που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 2.2.4 Διακήρυξης) και που διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 

χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη 

σχετική διαδικασία εγγραφής (άρθρο 2.4.2.1 Διακήρυξης). 
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό επί του συνολικού ενδεικτικού 

προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 4.459,646 ευρώ και θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 

τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.  

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και του 

ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Θερμαϊκού στη διεύθυνση (URL): http://www.τhermaikos.gr, 

ενώ η παρούσα περίληψη διακήρυξης θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια, στον 

ιστότοπο http:// et.diavgeia.gov.gr, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

και στον Ελληνικό Τύπο. 

Πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για τη 

διακήρυξη από το Γραφείο Προμηθειών (2392330033) και για τη μελέτη από τη Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος (2313337612). 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 

ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 





 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                           
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ      
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
Τηλ.: 23923300033 

E-mail: karastamati@thermaikos.gr   
 

 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ     
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ 

ΚΑΛΥΨΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 2021» 

(ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 54/2020) 

 

 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α. 24%): 276.498,05 ευρώ 

Κ.Α.: 02.15.6162.0000 
C.P.V.: 75252000-7   
Αρ. Πρωτ.: 1265/27-01-2021 
Αρ. Αποφ. Δημάρχου: 23/27-01-2021 

Καταληκτική Ημερομηνία Διαγωνισμού: 04/03/2021                                  
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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 

Πόλη ΠΕΡΑΙΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 57019 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS ΕL 522 

Τηλέφωνο 2392330033 

Φαξ 2392022797 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  karastamati@thermaikos.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.thermaikos.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) www.thermaikos.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ο Δήμος Θερμαϊκού  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ). 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α)    Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ)        Περαιτέρω πληροφορίες  αναφορικά με την 54/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Περιβάλλοντος, είναι διαθέσιμες από τον κ Δουφεξή Ανδρέα, τηλ. 2313337612, e-mail: 

doufexis@thermaikos.gr  

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 

διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και 

συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): www.thermaikos.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης1 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θερμαϊκού. Η δαπάνη για την εν λόγω 

σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 02.15.6162.0000 με τίτλο «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» 

                                                           
1
 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
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σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα με το ποσό των 276.498,05 

€ (ΑΑΥ πολυετών δαπανών 428/20943/2020). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ  ΠΟΡΟΥΣ. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι υπηρεσίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου 
Θερμαϊκού, για την κολυμβητική περίοδο από 1-6-2021 έως 30-9-2021, απαραίτητες για να επιτευχθεί η 

ασφάλεια των λουομένων κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου και για την αποφυγή επιβολής 

νομικών κυρώσεων προς το Δήμο λόγω χαρακτηρισμού των ακτών ως πολυσύχναστες σύμφωνα με το Π.Δ. 

71/2020.  

Η εκτέλεση της ναυαγοσωστικής υπηρεσίας προβλέπεται στην παραλιακή ζώνη των ακτών του Δήμου 

Θερμαϊκού [Περαία- Πλατεία Μνήμης, Περαία-Κοχύλι, Νέοι Επιβάτες, Αγία Τριάδα ΠΙΚΠΑ, Επανομή-

Ποταμός, Επανομή -Πάλιουρα και Μηχανιώνα-Τουρπαλί (με τη χρήση μόνο του ναυαγοσωστικού υλικού 

και ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού)]. 

Πιο συγκεκριμένα, οι προβλεπόμενες υπηρεσίες είναι οι εξής: α) Εξοπλισμός των 8 ναυαγοσωστικών 

πύργων με ναυαγοσωστικά εφόδια, ιατροφαρμακευτικό υλικό, ναυαγοσωστικό σκάφος, VHF, σημαίες, β) 
Επάνδρωση των οκτώ ναυαγοσωστικών πύργων στις ακτές του Δήμου Θερμαϊκού με ένα ναυαγοσώστη 

(ένας ανά πύργο) και με επιπλέον ένα ναυαγοσώστη (ένας ανά πύργο) στον Ποταμό –Επανομή, τα 

Σάββατα, τις Κυριακές και την αργία του Δεκαπενταύγουστου λόγω του μεγάλου φόρτου που δέχεται η 

παραλία αυτή, γ) Περιπολία των ακτών με ναυαγοσωστικό αυτοκίνητο από συντονιστή – επόπτη 

ναυαγοσωστών, δ) Παροχή άμεσης βοήθειας από μηχανοκίνητο ταχύπλοο σκάφος, στο οποίο θα 

βρίσκονται ο χειριστής του σκάφους και ένας ναυαγοσώστης, ε) Οριοθέτηση του χώρου λουομένων σε 

θαλάσσια περιοχή 400 μ. & 600 μ σε όλες τις προαναφερόμενες παραλίες, στ) Διάθεση ναυαγοσωστικού 

εξοπλισμού και ιατροφαρμακευτικού υλικού στην παραλία Μηχανιώνα Τουρμπαλί, ζ) Διάθεση 8 

ναυαγοσωστικών βάθρων για την περίοδο από 1-6-2021 έως την 30-9-2021. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 75252000-7 [Υπηρεσίες διάσωσης] 

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει ΕΝΑ (1) τμήμα, καθώς η υπηρεσία είναι ενιαία και αδιαίρετη, 

αποτελούμενη από τις επιμέρους εργασίες που αναφέρονται στη σχετική μελέτη.  

 

Προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) για το σύνολο των ποσοτήτων των εργασιών του προϋπολογισμού. Προσφορά η οποία 

θα δίδεται για μέρος των ποσοτήτων των εργασιών θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 276.498,05 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 222.982,30€,  ΦΠΑ: 53.515,75€). 

 

Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από την έναρξη 

εκτέλεσης των εργασιών στις 1.06.2021 και όχι πέραν τις 30.09.2021 [τέσσερις (4) μήνες] πλην της 

περίπτωσης που λόγω των διαδικασιών ή για λόγους ανωτέρας βίας γίνεται αργότερη έναρξη με 

ημερομηνία αυτή του συμφωνητικού. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι (54/2020 ΜΕΛΕΤΗ) της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

αποκλειστικά βάσει τιμής2. 

                                                           
2
 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

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

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

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

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

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

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

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

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

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

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

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

των μελών τους με κλήρωση», 

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

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

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

άλλες διατάξεις”, 

− του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)3 

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

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

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

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

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

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

στοιχεία”,  

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

− του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

− της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

− της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

− του Ν. 3852/07-06-2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης 

                                                           
3
 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που 

προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος, έχει καταργηθεί από 01.01.2018 , σύμφωνα με την παρ.10 

του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, 

όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 

379. 
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− του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης» 

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

υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» 

− του από 11-3-2020 Πρακτικού της Επιτροπής βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 71/2020 περί 

«πολυσύχναστων λουτρικών εγκαταστάσεων 

− των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

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

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

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

ρητά παραπάνω. 

− Την υπ’ αριθμ. 404/15506/01-09-2019 Απόφαση Δημάρχου για Ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 282/15605/2020 Απόφαση Δημάρχου. 

− Της υπ’ αριθμ. 54/2020 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου 

Θερμαϊκού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 276.498,05 € 

− Της καταχώρησης του Πρωτογενούς Αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ (20REQ007784260) 

− Της υπ’ αριθμ. 428/20943/2020 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Πολυετών Δαπανών (Εγκεκριμένο 

Αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ 20REQ007786366)  

− Της υπ’ αριθμ. 443/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης διενέργειας υπηρεσιών και 

τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 54/2020 Μελέτης και καθορισμού του τρόπου διεξαγωγής 

διαγωνισμού των  υπηρεσιών «Ναυαγοσωστική κάλυψη του Δήμου Θερμαϊκού» 

− Της υπ’ αριθμ. 20/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης των όρων της διακήρυξης του 

ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη 

Δήμου Θερμαϊκού», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 54/2020 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Περιβάλλοντος 

− Της υπ’ αριθ. 488/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών και 

Υπηρεσιών του Δήμου Θερμαϊκού για το έτος 2021, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 46/2021 

Απόφαση ΟΕ . 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04/03/2021 και ώρα 23:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr ,  από την 12/02/2021 και ώρα 11:00 (έναρξη υποβολής προσφορών). 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 27/01/2021 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)4.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.5:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 

στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 105565 

                                                           
4
 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654. 
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Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 6 7 8 9, 

σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 185 του Ν. 4764/20 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 

τεύχος Α') όπως αντικατέστησε την παρ.12 του άρθρου 379 του ν.4412/2016: 

 

1. Επτά ημέρες (Εβδομαδιαία τοπική) με την επωνυμία: Τοπικές Εφημερίδες Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. 

2. Τύπος Θεσσαλονίκης (Ημερήσια τοπική) με την επωνυμία: TYPΟS MEDIA ΕΠΕ 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).10  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL):   www.thermaikos.gr. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο (αρχικών και τυχουσών επαναληπτικών) βαρύνει 

εξολοκλήρου τον οριστικό ανάδοχο. Οι αποδείξεις καταβολής προσκομίζονται κατά την υπογραφή του 

συμφωνητικού και πάντως πριν την πρώτη πληρωμή του αναδόχου. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους11  

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

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

                                                                                                                                                                                                 
5
 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 

6
 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο 

άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1
η
 Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 

περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016   
7
 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 

118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 

377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 
8
 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 

31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 
9
  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2
Η
 ΕΚΔΟΣΗ 13/7/2018, στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες 

Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 
10

  Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ  και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιστοσελίδα α.α.), 

βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3 

Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη 

διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 
11

 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 1266/27-01-2021 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)  

3. Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

4. Η υπ’ αριθμ. 54/2020 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

5. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) 

6. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο 

του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο12. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών13. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.14 

                                                           
12

 Πρβλ την Υπουργική Απόφαση με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ΦΕΚ Β΄1924/2017(άρθρο 14) 
13

 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
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Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188)15. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 16.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
17  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα18. 

2.1.5 Εγγυήσεις19 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)20, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται 

με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών21, θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 

                                                                                                                                                                                                 
14

 Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 

μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση. 
15

 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 

μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 

χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 

της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων. 
16

 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 
17

 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου 43  

           του ν. 4605/2019. 
18

 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
19

 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
20

  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017)., καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018), 
21

 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων.22 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή23 για την υποβολή προσφοράς24.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.25   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής26 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής , που καλύπτει 

το 2 (δύο) τοις εκατό (%) του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 

4.459,646 ευρώ.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι για επτά (7) μήνες, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

                                                           
22

 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 

λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

οικονομικούς φορείς της Ένωσης 
23

 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
24

 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 

σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 
25

 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
26

 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 27 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 

2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού28  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη29 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

                                                           
27

 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) και 

την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 
28

 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
29

       Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  

 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  

 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική    απόφαση” νοείται, δεδομένης της 

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 

στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του 

ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 

μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 

ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου30. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Οι παραπάνω υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσµευτικό διακανονισµό που 
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονοµικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει 
καταφατικά στο σχετικό ερώτηµα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ), του 
άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης [επιλέγετε ανάλογα µε το εάν απαιτείται 
ΕΕΕΣ ή ΤΕΥ∆] µε το οποίο ερωτάται εάν ο οικονοµικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν 
έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 
Οι περ. α΄ και β παύουν να εφαρµόζονται όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων 
είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους στο µέτρο που τηρεί τους 
όρους του δεσµευτικού διακανονισµού.31.  

ή/και 

                                                           
30

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.   

4497/2017. 
31

 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 και παρ.2Α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 267 του Ν.4738/2020. Σχετική 

δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις 

συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  
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γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 32 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, ο  οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 

λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται33 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις34:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201635,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας36,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

                                                           
32

       Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
33

 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 

αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 

ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 

4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 

επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 

καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
34

  Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού  πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5) 
35

 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 
36

 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
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φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.37 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.3.5. - 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)38 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 

ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 

λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 

το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση39. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/201640. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής  

                                                           
37

 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Επίσης, 

πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 

Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  
38

       Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
39

 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
40

  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η 

επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. 
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2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας41  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους 

ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 

συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής 

τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι 

μέλη του εν λόγω οργανισμού42 ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον 
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 

επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 

ανάθεση υπηρεσία.43
  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Δεν απαιτείται. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα44  

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση παροχής 

ανάλογων υπηρεσιών.  

β) να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 54/2020 Μελέτης και του ΠΔ 

71/2020. 

                                                           
41

 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
42

      Πρβλ. άρθρο 75 παρ 2 ν.4412/2016  
43

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 
44

 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν 

απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 

και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα 

από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις 

από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν 

διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που 

ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την 

εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και 

της αξιοπιστίας τους.  

Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 

διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των 

ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι 

υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 

τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα 

μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις/ υπηρεσίες τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή 

χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις 

ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την 

Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 

καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 

ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
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γ) να διαθέτουν το απαιτούμενο για την εργασία προσωπικό με την απαιτούμενη άδεια ναυαγοσώστη για 

τον κάθε ναυαγοσώστη που απασχολεί, εφοδιασμένοι με την απαραίτητη άδεια από τη Λιμενική αρχή, η 

οποία θα είναι σε ισχύ σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Δεν απαιτούνται.   

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά το κριτήριο το σχετικό με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 

φύσης των δεσμών τους με αυτούς45. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 

τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 

και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 

του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 

εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες46. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων47. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο 

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει 

του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από 

τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.48  

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής.49
 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 

είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα50 ως  

                                                           
45

 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους 

οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
46

 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
47

 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
48

 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το 

Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό 

(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο 

επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού 

Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL   

49
  Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52

 
Α’) 

50
 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
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προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 

φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.51  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, επισυνάπτεται 
χωριστό έντυπο ΕΕΕΣ με τις πληροφορίες που απαιτούνται για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς στις 

ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Το/α χωριστό/ά ΕΕΕΣ θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο/α και 

υπογεγραμμένο/α από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του ν.4412/2016.  

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα52 53 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 

περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201654. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8)55. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.456. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 

παρ. 4 ν. 4412/2016.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν57. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
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 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί να 

υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία 

δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
52

 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 

ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 

επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   
53

  Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) 

έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.  
54

 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
55

 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
56

 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 
57

 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών58. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά59: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του60. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 

στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.261 και 2.2.3.462 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 

στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του63 και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή 

του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να 

καταβάλει εισφορές].  

                                                           
58

  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
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 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 

4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 

θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 

(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 

(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 

α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
60

  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019. 
61

 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 

εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 

εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 

μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου». 
62

 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
63

  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019. 
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Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 

υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 

από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 

μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 

στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων.64 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή του65 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 

απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.66 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 

καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 

επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) - και 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
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       Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
65

 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
66

  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.67 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 

επαγγελματικό μητρώο. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,68 εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. - 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) Τουλάχιστον μία (1) Σύμβαση παροχής παρόμοιας υπηρεσίας που έχουν εκτελέσει κατά την διάρκεια 

των τριών (3) τελευταίων ετών (2018-2019-2020) με άλλους φορείς του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, 

συνοδευόμενη από  τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή την παραλαβή των υπηρεσιών.  

β) Ονομαστικό πίνακα με το προσωπικό που θα διατεθεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

γ) Τουλάχιστον δώδεκα (12) άδειες των ναυαγοσωστών από την αρμόδια δημόσια αρχή  (Λιμενική Αρχή), 
οι οποίες θα είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

δ) Επαγγελματικές άδειες των οκτώ (8) μηχανοκίνητων μικρών σκαφών, των δύο (2) μηχανοκίνητων 
ταχύπλοων σκαφών, του ενός (1) ατομικού σκάφους – θαλάσσιο μοτοποδήλατο, καθώς και το δίπλωμα 
των χειριστών τους (για όσα απαιτείται) 

ε) την άδεια κυκλοφορίας του ναυαγοσωστικού αυτοκινήτου 4Χ4 και το δίπλωμα του οδηγού. 

Β.5. - 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 

μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 

το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 69.  Στις 
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 

καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 

μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 

προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 

αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 

κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 

                                                           
67

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 

Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
68

  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 

4605/2019. 
69

  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019.  
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εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 

τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 

μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους70 που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.71 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης72  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής, για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.73  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι (54/2020 ΜΕΛΕΤΗ) 

και στο Παράρτημα ΙΙΙ (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) της Διακήρυξης για το σύνολο των 

ποσοτήτων των εργασιών της υπό ανάθεση υπηρεσίας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

                                                           
70

 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
71

 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
72

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
73

 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο 

(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής74. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 75. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 

από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 

2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 

56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 

άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 

αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 

προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 

δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης 

ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 

υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 76 

 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της77. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

                                                           
74

 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
75

 Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως, εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1 

και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 
76

  Πρβλ άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 
77

 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα78, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 

τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον 

προσφέροντα.  [Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου 

το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη 

των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 

αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.79 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 

να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 

2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 

του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 

επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 

προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 

αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

                                                           
78

 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  
79

 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, περ. β’ του ν. 4605/2019 και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019 
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ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας80. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν81: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 

και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 

του Ν.4412/2016 και στα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 

τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με  τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίες- 

ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)” 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470

3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403

629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61] 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 

τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, επισυνάπτεται 

χωριστό έντυπο ΕΕΕΣ με τις πληροφορίες που απαιτούνται για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς στις 

ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Το/α χωριστό/ά ΕΕΕΣ θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο/α και 

υπογεγραμμένο/α από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του ν.4412/2016.  

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα Ι (54/2020 ΜΕΛΕΤΗ) της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς 

πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με 

βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.82 83  

Οι οικονομικοί φορείς  πρέπει να καταθέσουν (επί ποινή αποκλεισμού): 

1. Αναλυτική Τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
54/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, στην οποία να 

αναφέρονται: 

                                                           
80

 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να 

αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του 

υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους .  
81

 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016. 
82

 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
83

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλότητα των υπηρεσιών και βάσει των οποίων 

θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις 

τεχνικές προδιαγραφές των προς παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα 

τεχνικής προσφοράς. 
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• οι συμβάσεις παροχής ανάλογων υπηρεσιών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

τριετίας (τουλάχιστον μία) 

• ο απαιτούμενος  εξοπλισμός σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής μελέτης και του ΠΔ 71/2020, 

• το απαιτούμενο για την εργασία προσωπικό με την απαιτούμενη άδεια ναυαγοσώστη για τον κάθε 

ναυαγοσώστη που απασχολεί, εφοδιασμένοι με την απαραίτητη άδεια από την Λιμενική Αρχή η 

οποία θα είναι σε ισχύ, 

2. Υπεύθυνη δήλωση, που θα βεβαιώνει ότι:  

(α) έχουν επισκεφθεί τους χώρους που αφορούν το αντικείμενο της ναυαγοσωστικής υπηρεσίας και 

έλαβαν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας, 

(β) έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας Διακήρυξης, των τευχών της σχετικής μελέτης και των 

ειδικών συνθηκών της υπηρεσίας και σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούν να στηρίζονται στην άγνοια των 

συνθηκών και αναγκών της παραλιακής ζώνης του Δήμου για περιπτώσεις προβλημάτων ή αδυναμίας 

εκτέλεσης υπηρεσιών που προβλέπονται στην σχετική μελέτη, 

(γ) διαθέτουν τοπική τεχνική υποδομή και οργάνωση, η οποία θα τους εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη 

υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού, που θα χρησιμοποιεί για την 

εκτέλεση των υπηρεσιών,  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν84. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 

[τιμή], όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 

της διακήρυξης. 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 85 

 [Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 

προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 

υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 

Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς  πρέπει να καταθέσουν (επί ποινή αποκλεισμού): 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι σε περίπτωση που κριθεί  ανάδοχος με δική του ευθύνη και 

μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν: 

• τη διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού, την αποθήκευσή του και την διασφάλισή του. 

• τα έξοδα μεταφοράς του απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς και το τακτικό service και συντήρηση για την 

διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του. 

• τον καθαρισμό του εξοπλισμού. 

• την ασφαλιστική κάλυψη του απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς και διάφορα συναφή τέλη και φόροι 

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

και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόληση του. 

• το "management" της ναυαγοσωστικής υπηρεσίας (εκπαίδευση προσωπικού, τεχνική υποστήριξη, παροχή 

τεχνογνωσίας στην εκτέλεση της ναυαγοσωστικής υπηρεσίας, εποπτεία και σχεδιασμός των υπηρεσιών, 

κλπ). 
 

                                                           
84

 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 
85

 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  

ανθρωποώρες κ.α. 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης86. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 

που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή87 στο Παράρτημα Ι της παρούσας 

διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών88   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι89. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών90 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,91  
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 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
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 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
88

 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
90

 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
91

 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών92 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

την [4η93] εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών, ήτοι την Τετάρτη 
10/03/2021 και ώρα 11:00 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή (δύναται και την ίδια ημέρα) 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 

της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 

τα μέλη του οργάνου94. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 

γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων 

τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την 

αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 

ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

                                                           
92

 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 
93

 Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την 

παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει 

προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 

2.4.3.1. της παρούσας. 
94

 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 

οικονομικών προσφορών95. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 

σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή96 προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. [Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή 

εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την 

αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω 

ενιαία απόφαση] 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές97.  

[Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία 

απόφαση] 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων98 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων99. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 

μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 100 από την κοινοποίηση της 

σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης101 και τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 

δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 

                                                           
95

  Πρβλ. άρθρο 100. παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019 
96

 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
97

 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
98

  Πρβλ. εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019 
99

  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του ν.4608/2019 
100

 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019    
101

 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
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στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 

για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής  τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 

Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 

οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών102. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 

και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το 

αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 

αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 

η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 

για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές103 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 

στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.104 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά105 λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 

ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του106.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

                                                           
102

  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.,  
103

  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
104

  Πρβλ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του 

ν. 4605/2019. 
105

  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 
106

 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 

οριζόμενα ανωτέρω107 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 

για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 

για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του 

διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για 

ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό μέχρι 15% 
108 στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό μέχρι 50% 109 στην περίπτωση μικρότερης 

ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, 

απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  που δεν έχει αποκλειστεί 

οριστικά110, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 

της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 

σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 

 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 

και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,  

και  

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 

στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 

οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 111. Η υπεύθυνη 

δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει 

τη σύμβαση. 

 

                                                           
107

  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
108

 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ 

περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω 

περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 
109

 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 
110

  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 

 
111

  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 

Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται 

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού, 

και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου 

των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής 

προσφυγής. 
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 

του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες112 από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά113.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 

είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 

κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 

αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής114 η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης115. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά116 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 

Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών117 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 

19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 

του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 

αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

                                                           
112

 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017. 
113

  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019. 
114

 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 
115

  Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
116

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και   

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
117

  Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού   

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
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προσφυγής, σύμφωνα με το  άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 

σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.118  

 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 

του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 

π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του 

π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 

των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 

εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την 

προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη 

διενέργεια της διαδικασίας.119 
 

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 

δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 

μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 

Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 

κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 

προσφυγής.120 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 

ΑΕΠΠ121. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 

ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου122. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 

ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 

προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 

ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 

πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 

έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής123. Για την άσκηση της 

                                                           
118

  Πρβ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 
119

  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί 

από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019. 
120

  Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 
121

  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
122

  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
123

  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
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αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά124. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 

συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

                                                           
124

 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.125 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 

εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

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

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Υποχρεώσεις αναδόχου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 54/2020 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

& Περιβάλλοντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι): 

� 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 υπηρεσιών.  

� Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία του Δήμου, προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει 
απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση υπηρεσίας 
του. 

� Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις περί ναυαγοσωστικής υπηρεσίας. 
� Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα που αφορούν την καλύτερη 

δυνατή εκτέλεση του έργου. 
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 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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� Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση της ναυαγοσωστικής υπηρεσίας 
αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η 
απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να 
κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

� 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. 

� Ο εξοπλισμός του ανάδοχου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας θα πρέπει να 
διατηρείται καθαρός και άρτιος. 

� Από τον Δήμο ανατίθεται στον ανάδοχο ο εν γένει προληπτικός έλεγχος των οριοθετημένων ακτών του 

Δήμου όπως αυτά ήδη έχουν αναφερθεί στην υπ’ αριθ. 54/2020 μελέτη ως και την έμπροσθεν αυτών 

ευρισκόμενων παραλιών με μέριμνα πρωτίστως της διαφύλαξης της σωματικής ακεραιότητας των 

λουομένων και την αποφυγή περιστατικών διακινδύνευσης, τραυματισμών, πνιγμών κ.λ.π. 

� Ο ανάδοχος πρέπει να έχει την δυνατότητα νομίμου παροχής συναφών υπηρεσιών εκπληρώνοντας τις 
νόμιμες προϋποθέσεις. 

� Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής των υπηρεσιών του και αμέσου επέμβασης σε πιθανή 

ανάγκη των λουομένων που επισκέπτονται τις (οριοθετημένες) ακτές του Δήμου καθημερινά, 

συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακου και εορτών, και από τις ώρες 10:00π.μ. έως και 18:00μ.μ. κατ’ 

ελάχιστον, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

� Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, σύμφωνα με τον Ν.1568/85 (ΦΕΚ177/Α’/18-10-1985) και το Π.Δ. 17/96 

(ΦΕΚ 11/Α’/18-01-1996) να απασχολεί Τεχνικό Ασφαλείας, του οποίου την ανάθεση των καθηκόντων, 

συνοδευόμενη από τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του, οφείλει να γνωστοποιήσει στο Σώμα 

Επιθεώρησης Εργασίας. Θα πρέπει ο ανάδοχος να τηρεί βιβλίο υποδείξεων και συμβουλών του Τεχνικού 

Ασφαλείας θεωρημένο από την ως άνω Υπηρεσία ως επίσης θα πρέπει να τηρεί και βιβλίο εργατικών 

ατυχημάτων. 

� Στην περίπτωση που εκ της διερευνήσεως τυχόν σημειωθέντων συμβάντων εκ μέρους των αρμοδίων 

Αρχών του Κράτους προκύψει ότι ο ανάδοχος δεν παρείχε τις επιβαλλόμενες, αναμενόμενες και 

προσδοκώμενες Υπηρεσίες Υψίστης ασφαλείας, για την ασφαλή χρήση και προστασία των ακτών 

(οριοθετημένων) του Δήμου όπως αυτές οι Υπηρεσίες προβλέπονται από την σύμβαση και τις εγγυήθηκε ο 

ανάδοχος στον Δήμο, φέρει (ο ανάδοχος) την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τα τυχόν σημειωθέντα 

περιστατικά. 

� Ο ανάδοχος, για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου 

φύλαξης των ακτών έχει την αποκλειστική ευθύνη κάλυψης των ασφαλιστικών τους εισφορών, της 

καταβολής της πάσης φύσεως αξιώσεων τους καθώς και της σωματικής των ακεραιότητας. 

� Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει σε οριστικό κατάλογο το 
σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας και σε 
ποιους χώρους αυτό θα εργαστεί. Ο κατάλογος αυτός, σε περίπτωση αντικατάστασης ναυαγοσώστη, θα 
ενημερώνεται και θα κοινοποιείται στον υπεύθυνο του Δήμου. 

� Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος 
υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του άμεσα με άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο 
πρόγραμμα υπηρεσιών χωρίς διακοπή. Παράλληλα υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια 
υπηρεσία και το Λιμεναρχείο για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης υπηρεσίας και να 
ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα θα προβεί στην επανόρθωσή της. 

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

νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου. 

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

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

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

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

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

περιπτώσεις αυτές. 
� Ο ανάδοχος, υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να κάνει την έναρξη εκτέλεσης της ναυαγοσωστικής 

υπηρεσίας με τον ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό την ημερομηνία που θα ορισθεί από την διακήρυξη 
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του διαγωνισμού και την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το υπογεγραμμένο 
συμφωνητικό. 

� Σε περίπτωση βεβαιώσεων παραβάσεων από Λιμενική Αρχή ή οποιαδήποτε Αρχή που οφείλεται σε 

παράβλεψη - υπαιτιότητα του αναδόχου επιβαρύνεται ο ανάδοχος. 
 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 

2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.
126. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

ν. 4412/2016.  

4.4.4. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα απ’ ευθείας πληρωμής του υπεργολάβου.
127

  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της128  

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

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με 

απόφαση της Α.Α.129 
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 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
127

 Οι Α.Α. μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και, εφόσον η φύση 

της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση 

προμήθειας, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης 

καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς 

αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν 

αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Η παρ. 3 συμπληρώνεται αναλόγως, εάν η Α.Α. προβλέψει την απευθείας πληρωμή 

του υπεργολάβου, άλλως διαγράφεται.  
128

  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
129

 Πρβλ άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης130  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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 Πρβλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σε μηνιαίες δόσεις, με τον πιο κάτω τρόπο:  

α) Το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου (μηνιαία τιμολόγια) μετά την κάθε οριστική (τμηματική) 

παραλαβή υπηρεσιών (ανά μήνα). Για την οριστική παραλαβή απαιτείται πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης 

από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016131, καθώς 

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

έλεγχο και την πληρωμή.  

 
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) 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 επιβάλλεται132  

β) 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. 4412/2016133 

γ) 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)134 . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος135 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 

είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 

εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
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 Πρβλ. άρθρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017.  
132

  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019. 
133

 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο 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 
134

  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)”. 
135

 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 
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όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

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

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

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να 

επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης136. 

 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 

της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 

δ) Αν ο ανάδοχος δεν κάνει την έναρξη εκτέλεσης της ναυαγοσωστικής υπηρεσίας με τον ανάλογο 
εξοπλισμό και προσωπικό την ημερομηνία που θα ορισθεί από την διακήρυξη του διαγωνισμού και την 
σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το υπογεγραμμένο συμφωνητικό, 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.  
 

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

 

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

έκπτωτο. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων137   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 

ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 

σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 

σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 

της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 

οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 

απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 

προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 

απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
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  Πρβλ. άρθρο 218 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 4605/2019.  
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 Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
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5.4 ∆ικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 

και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016138. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 

διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας & 

Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θερμαϊκού,139 η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 

(Δημοτικό Συμβούλιο)  για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 

σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 

λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 

αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 

επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και 

άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την 

περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 

καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 

επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 

τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3. Κάθε ναυαγοσώστης θα τηρεί βιβλίο συμβάντων, στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά κάθε 

συμβάν και η αντιμετώπιση του συμβάντος από τον ναυαγοσώστη.  

6.2  Διάρκεια σύμβασης140  

Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από την έναρξη 

εκτέλεσης των εργασιών στις 1.06.2021 και όχι πέραν τις 30.09.2021 [τέσσερις (4) μήνες] πλην της 

περίπτωσης που λόγω των διαδικασιών ή για λόγους ανωτέρας βίας γίνεται αργότερη έναρξη με 

ημερομηνία αυτή του συμφωνητικού. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 141 

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221.  

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

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

επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 

απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για 

την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα 

με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 

που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 

αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων 

και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  
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  Πρβλ. άρθρο 216, παρ. 1, όπως  τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 33 του ν.4608/2019 
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 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016. 
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  Πρβλ. άρθρο 219 του ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43, παρ. 26 του ν.4605. 
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α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 

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

υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 

προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση.  

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

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

των οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 

παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 

συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

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

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 

διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 

εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 

ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221142του ν. 4412/2016.143  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση144  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 

τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 

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

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

ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 

5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής  

Δεν προβλέπεται. 

6.6  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
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  Πρβλ. παρ. 27 περ. β του άρθρου 43 του ν.4605/2019, καθώς και παρ. 7 του άρθρου 33  του ν.4608/2019, με τις οποίες 

τροποποιήθηκε η παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016. 
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 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 
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 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016. 
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6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 

αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

 

6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 

εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 

ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης)145.  

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

 

ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
145

  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο 

ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  

Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της Διακήρυξης, 

τη ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.6.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε 

κάθε περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού 

πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016. 





 

Σελίδα 46 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – 54/2020 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΤΥ&Π 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ  
∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 

 
Αρ. Μελέτης 54 /2020 

 
CPV 75252000-7 Υπηρεσίες διάσωσης 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 276.498,05 € µε ΦΠΑ 24% 
 

Κ.Α. 02.15.6162.0000  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Ναυαγοσωστική 

κάλυψη ∆ήµου Θερµαϊκού»  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αρ. Μελέτης :54/2020  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Προϋπολογισµός: 276.498,05€     
 
 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα µελέτη συντάσσεται βάσει των διατάξεων του Π.∆. 71/2020 για τις 
ανάγκες της ναυαγοσωστικής κάλυψης του ∆ήµου Θερµαϊκού για την κολυµβητική 
περίοδο από 1-6-2021 έως 30-9-2021.  

Οι ακτές στις οποίες αναφέρεται η παρούσα µελέτη, έχουν χαρακτηριστεί ως 
πολυσύχναστες µε το από 11-3-2020 Πρακτικό της Επιτροπής βάσει των διατάξεων 
του Π.∆. 71/2020 περί «πολυσύχναστων λουτρικών εγκαταστάσεων. 

 

Οι ακτές που θα καλυφθούν από ναυαγοσωστικής άποψης είναι οι εξής: 
1. Περαία – Πλατεία Μνήµης, συνολικού µήκους 400 µ. (ένας πύργος) µε κέντρο το 

κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΘΕΡΟΣ» 
2. Περαία – Κοχύλι, συνολικού µήκους 400 µ. (ένας πύργος) µε κέντρο το 

κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΟΧΥΛΙ» 
3. Νέοι Επιβάτες, συνολικού µήκους 400 µ. (ένας πύργος)  µε κέντρο το κατάστηµα 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΜΑΜΑ ΜΠΛΟΥΜ»  
4. Αγ.Τριάδα – ΠΙΚΠΑ, συνολικού µήκους 600 µ. (δύο πύργοι)  µε κέντρο το 

κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΑΚΤΙΟΝ» 
5. Επανοµή – Ποταµός, συνολικού µήκους 400 µ. (ένας πύργος) µε κέντρο το 

κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΒΑΛΤΟΣ - ΑΛΑΤΙ» 
6. Επανοµή – Ποταµός, συνολικού µήκους 400 µ. (ένας πύργος)  µε κέντρο το 

οποίο θα υποδειχθεί από την επιτροπή για το έτος 2021 
7. Επανοµή – Πάλιουρα Επανοµής, συνολικού µήκους 400 µ. (ένας πύργος)  µε 

κέντρο το κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΥΜΑ» 

Σύνολο Ναυαγοσωστικών πύργων: οκτώ (8) 

 

Επίσης θα υπάρχει διάθεση ναυαγοσωστικού και ιατροφαρµακευτικού εξοπλισµού 
στην παρακάτω παραλία: 

1. Μηχανιώνα- Τουρµπαλί 

 

Κάθε ναυαγοσώστης θα ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων µέτρων (200 µ.) 
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 π.µ. έως 18:00 µ.µ.  

Κάθε ναυαγοσώστης θα διατηρεί βιβλίο συµβάντων, στο οποίο θα περιγράφεται 
αναλυτικά κάθε συµβάν και η αντιµετώπιση του συµβάντος από τον ναυαγοσώστη. 

Υποχρέωση κάθε ναυαγοσώστη είναι: 
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Να βρίσκεται σε ετοιµότητα, µε ένδυµα κολύµβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
υπηρεσίας του και να 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. 

Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας θα πρέπει να ακολουθεί τα οριζόµενα κατά το 
άρθρο 10 του Π∆ 71/2020. 

 

Συγκεκριµένα προβλέπονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: 

1. Εξοπλισµός του κάθε ναυαγοσωστικού πύργου – σύνολο οκτώ - µε 
ναυαγοσωστικά εφόδια, ιατροφαρµακευτικό υλικό, ναυαγοσωστικό 
σκάφος, VHF, σηµαίες 

2. Επάνδρωση των οκτώ ναυαγοσωστικών πύργων στις ακτές του ∆ήµου 
Θερµαϊκού µε ένα ναυαγοσώστη (ένας ανά πύργο) και µε επιπλέον ένα 
ναυαγοσώστη (ένας ανά πύργο) στον Ποταµό –Επανοµή, τα Σάββατα, 
τις Κυριακές και την αργία του ∆εκαπενταύγουστου λόγω του µεγάλου 
φόρτου που δέχεται η παραλία αυτή 

3. Περιπολία των ακτών µε ναυαγοσωστικό αυτοκίνητο από συντονιστή – 
επόπτη ναυαγοσωστών, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Π∆ 71/2020 

4. Παροχή άµεσης βοήθειας από µηχανοκίνητο ταχύπλοο σκάφος, στο 
οποίο θα βρίσκονται ο χειριστής του σκάφους και ένας ναυαγοσώστης 

5. Οριοθέτηση του χώρου λουοµένων σε θαλάσσια περιοχή 400 µ. & 600 µ 
σε όλες τις προαναφερόµενες παραλίες 

6. ∆ιάθεση ναυαγοσωστικού εξοπλισµού και ιατροφαρµακευτικού υλικού 
στην παραλία Μηχανιώνα Τουρµπαλί 

7. ∆ιάθεση 8 ναυαγοσωστικών βάθρων για την περίοδο από 1-6-2021 έως 
την 30-9-2021 

 

Οι παραπάνω υπηρεσίες κρίνονται απαραίτητες για να επιτευχθεί η ασφάλεια των 
λουοµένων κατά τη διάρκεια της κολυµβητικής περιόδου, και για την αποφυγή 
επιβολής νοµικών κυρώσεων προς το ∆ήµο λόγω χαρακτηρισµού των ακτών ως 

πολυσύχναστες, σύµφωνα µε το Π.∆. 71/2020. 
 
Ειδικότερα, περί του τρόπου και των µέσων εκτέλεσης της υπηρεσίας 
ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του ∆ήµου Θερµαϊκού, προσδιορίζονται στο 
τεύχος των ειδικών στοιχείων ως και στα παραρτήµατα I και II. 
 
 
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του 
∆ήµου Θερµαϊκού υπολογίζεται στο ποσό των  276.498,05€ µε Φ.Π.Α. για χρονικό 
διάστηµα από 1-6-2021 έως 30-9-2021. 
 
Τον ανάδοχο της υπηρεσίας, βαρύνουν οι πάσης φύσεως νόµιµες κρατήσεις που 
ισχύουν την ηµέρα δηµοπράτησης της εργασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το φορέα της 
εργασίας. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν την έναρξη των εργασιών να προσκοµίσει σε 
οριστικό κατάλογο το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού, το οποίο θα 
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χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας και σε ποιους χώρους αυτό θα 
εργαστεί. Ο κατάλογος αυτός, σε περίπτωση αντικατάστασης ναυαγοσώστη, θα 
ενηµερώνεται και θα κοινοποιείται στον υπεύθυνο του ∆ήµου.  
 
Για τις παραπάνω υπηρεσίες θα δαπανηθεί το ποσό των 276.498,05€  
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 24%) που θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους 
σε βάρος του Κ.Α.: 02.15.6162.0000 µε τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» 
 
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί από ανάδοχο που θα διαθέτει το απαραίτητο βάσει 
νοµοθεσίας (Π.∆. 71/2020) προσωπικό (τον απαιτούµενο αριθµό ναυαγοσωστών), 
τον εξοπλισµό, την τεχνογνωσία και ανάλογη εµπειρία που είναι απαραίτητα για την 
καλή εκτέλεσή του, βάσει των διατάξεων: 

 
 

1. του Ν. 3852/07-06-2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 

2. του Ν. 4555/19-07-2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
3. του Ν. 3861/2010, Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις, 

4. του άρθρου 2 παρ.2 του Π.∆ 113/2010 (ΦΕΚ 194/22.11.2010 τεύχος Α), 
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες, 

5. του Ν. 4412/2016 περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων, Έργων Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις οδηγίες2014/24/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 

6. του Ν. 3463/06, ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει,  

7. του Π.∆. 71/2020, «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας 
ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωµένες ή µη 
παραλίες». 

8. των σχετικών νόµων και Προεδρικών ∆ιαταγµάτων που εναρµόνισαν την Εθνική 
Νοµοθεσία µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο. 

 
Περαία, 8/10/2020 

 
 

Ο συντάκτης  Ο     Προϊστάµενος 
∆ιεύθυνσης  

 
 
 

∆ΟΥΦΕΞΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

  
 
 
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Ναυαγοσωστική 
κάλυψη ∆ήµου Θερµαϊκού»  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αρ. Μελέτης : 54/2020 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Προϋπολογισµός 276.498,05€            
 
 
 

 
 
 
 
ΙΙ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  
 
Υπηρεσίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του ∆ήµου Θερµαϊκού 
 
1.Ναυαγοσωστικοί πύργοι Ν. 
Πύργοι ανά παραλία: ένας (1) ναυαγοσώστης  σε κάθε πύργο για την κάλυψη κάθε 
µίας λουτρικής εγκατάστασης 
1. Περαία – Πλατεία Μνήµης, συνολικού µήκους 400 µ. (N1) 
2. Περαία – Κοχύλι, συνολικού µήκους 400 µ. (N2) 
3. Νέοι Επιβάτες, συνολικού µήκους 400 µ. (N3) 
4. Αγ. Τριάδα – ΠΙΚΠΑ, συνολικού µήκους 600 µ. (Ν4) (δύο πύργοι) 
5. Επανοµή – Ποταµός, συνολικού µήκους 400 µ. (Ν5) 
6. Επανοµή – Ποταµός, συνολικού µήκους 400 µ. (Ν6) 
7. Επανοµή – Πάλιουρα, συνολικού µήκους 400 µ. ( Ν7)   
 
Σύνολο: οκτώ (8) πύργοι 
 
1α. Ναυαγοσωστικοί πύργοι κατά την χρονική περίοδο υποχρεωτικής 
ναυαγοσωστικής κάλυψης δηλαδή από 01/06/2021 έως 30/09/2021.  
 
1α.1. Κατά τις ηµέρες µη αιχµής δηλαδή καθηµερινές και Σάββατα 
1α.1.1. Ν1:Ναυαγοσωστικός πύργος µε ένα (1) ναυαγοσώστη (Περαία – Πλατεία 
            Μνήµης) 
1α.1.2. Ν2:Ναυαγοσωστικός πύργος µε ένα (1) ναυαγοσώστη (Περαία – Κοχύλι) 
1α.1.3. Ν3:Ναυαγοσωστικός πύργος µε ένα (1) ναυαγοσώστη (Νέοι Επιβάτες) 
1α.1.4. Ν4:Ναυαγοσωστικοί (2) πύργοι µε ένα (1) ναυαγοσώστη ο καθένας 
           (Αγία Τριάδα - ΠΙΚΠΑ) 
1α.1.5. Ν5:Ναυαγοσωστικός πύργος µε έναν (1) ναυαγοσώστη (Επανοµή –Ποταµός)  
           τις καθηµερινές και τα Σάββατα µε έναν επιπλέον ναυαγοσώστη 
1α.1.6. Ν6:Ναυαγοσωστικός πύργος µε έναν (1) ναυαγοσώστη (Επανοµή –Ποταµός)  
            τις καθηµερινές και τα Σάββατα µε έναν επιπλέον ναυαγοσώστη 
1α.1.7. Ν7:Ναυαγοσωστικός πύργος µε ένα (1) ναυαγοσώστη (Επανοµή – Πάλιουρα) 
 
1α.2. Κατά τις ηµέρες αιχµής δηλαδή Κυριακές και αργίες 
1α.2.1. Ν1:Ναυαγοσωστικός πύργος µε ένα (1) ναυαγοσώστη - Περαία – Πλατεία 
            Μνήµης 
1α.2.2. Ν2:Ναυαγοσωστικός πύργος µε ένα (1) ναυαγοσώστη (Περαία – Κοχύλι) 
1α.2.3. Ν3:Ναυαγοσωστικός πύργος µε ένα (1) ναυαγοσώστη (Νέοι Επιβάτες) 
1α.2.4. Ν4: Ναυαγοσωστικοί (2) πύργοι µε  (1) ναυαγοσώστη ο καθένας (ΑγίαΤριάδα 
            – ΠΙΚΠΑ) 
1α.2.5. Ν5 :Ναυαγοσωστικός πύργος µε δύο (2) ναυαγοσώστες (Επανοµή –  
                  Ποταµός) 





 

 6 

1α.2.6. Ν6 :Ναυαγοσωστικός πύργος µε δύο (2) ναυαγοσώστες (Επανοµή –  
                  Ποταµός) 
1α.2.7. Ν7 :Ναυαγοσωστικός πύργος µε ένα (1) ναυαγοσώστη (Επανοµή –  
                  Πάλιουρα) 
 
Οι ακτές που θα καλυφθούν από ναυαγοσωστικής άποψης είναι οι εξής: 
1. Περαία – Πλατεία Μνήµης, συνολικού µήκους 400 µ. (N1) 
2. Περαία – Κοχύλι, συνολικού µήκους 400 µ. (N2) 
3. Νέοι Επιβάτες, συνολικού µήκους 400 µ. (N3) 
4. Αγ.Τριάδα – ΠΙΚΠΑ, συνολικού µήκους 600 µ. (Ν4) 
5. Επανοµή – Ποταµός, συνολικού µήκους 400 µ. (Ν5) 
6. Επανοµή – Ποταµός, συνολικού µήκους 400 µ. (Ν6) 
7. Επανοµή – Πάλιουρα, συνολικού µήκους 400 µ. (Ν7) 
 
2. Υποχρεωτική χρονική περίοδος ναυαγοσωστικής κάλυψης. 
Βάση του Π.∆. 71/2020 περί καθορισµού περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως 
ναυαγοσώστη σε οργανωµένες παραλίες κ.λ.π. (ΦΕΚ Α’ 166/2020) 
Π1=4 µήνες/Έτος , 122 ( ηµέρες/έτος , 8 ώρες ανά ηµέρα) 
 
Ηµέρες Αιχµής (υποχρεωτικής ναυαγοσωστικής κάλυψης). 
 

Π2 = 17 (Κυριακές) + (Αργία - ∆εκαπενταύγουστος)= 18 ηµέρες 
Άρα Ηµέρες Αιχµής Π2= 18 ηµέρες 
 
Ηµέρες Μη αιχµής (Κανονική) χρονικής περιόδου υποχρεωτικής 
ναυαγοσωστικής κάλυψης. 
Π3=Π1-Π2=122-18=104 ηµέρες 
 
17 Χ 2 = 34 ηµέρες (παρουσία δεύτερου ναυαγοσώστη τα Σάββατα στον Ποταµό 
Επανοµής) 
 
 
Παρουσία Ναυαγοσώστη στο ταχύπλοο µηχανοκίνητο σκάφος 
Ηµέρες µη αιχµής 
104 ηµέρες 
Ηµέρες αιχµής  
18 ηµέρες  
 
 
Συνοπτικός Χρονικός Προσδιορισµός Ναυαγοσωστικής Κάλυψης 
 
Ηµέρες µη αιχµής 
Πύργος µε έναν (1) ναυαγοσώστη για ηµέρες µη αιχµής 
8 Χ 104 = 832 ηµέρες 
 
Πύργος µε έναν επιπλέον (1) ναυαγοσώστη για ηµέρες µη αιχµής (Σάββατα – 
Επανοµή - Ποταµός) 
2 Χ 17 = 34 ηµέρες 
 
Ναυαγοσώστης στο ταχύπλοο µηχανοκίνητο σκάφος 
2 ταχύπλοα Χ 104 = 208 ηµέρες 
 
ΣΥΝΟΛΟ: (104 ηµέρες µη αιχµής x 8 πύργοι ) + (17 χ 2)  (2 ναυαγοσώστες τα 
Σάββατα στον Ποταµό) + 2 Χ 104 ηµέρες ναυαγοσώστης ( 2 ταχύπλοα σκάφη) = 832 
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+34 +208 = 1.074 ηµέρες 
 
 
Ηµέρες αιχµής 
Πύργος µε ένα (1) ναυαγοσώστη για ηµέρες αιχµής 
8 πύργοι x 18  ηµέρες αιχµής = 144 ηµέρες 
 
Πύργος µε έναν επιπλέον (1) ναυαγοσώστη για ηµέρες αιχµής (Επανοµή – 
Ποταµός) 
2 πύργοι  Χ 18 ηµέρες αιχµής = 36 ηµέρες 
 
Ναυαγοσώστης στο ταχύπλοο µηχανοκίνητο σκάφος 
2 ταχύπλοα Χ18 ηµέρες αιχµής = 36 ηµέρες 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ: 144 + 36 +36 =  216 ηµέρες 
 
 
 

Περαία,8/10/2020 
Ο Συντάξας 

 
 

 
 
 
 

∆ΟΥΦΕΞΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Ναυαγοσωστική 

κάλυψη ∆ήµου Θερµαϊκού»  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αρ. Μελέτης : 54/2020  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Προϋπολογισµός:  276.498,05€ 
 
 
 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 
 
Άρθρο 1ο  (Ειδικό)  
Εξοπλισµός Ναυαγοσώστη - Πύργου 
Ο κάθε ναυαγοσώστης εφοδιάζεται µε τον παρακάτω εξοπλισµό: 
Ατοµικός Εξοπλισµός Ναυαγοσώστη άρθρο 7 (άρθρο 7, Π.∆. 71/2020) 
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. Μετά τη συµπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο 
           Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, µε 
           την προϋπόθεση υποβολής, µε µέριµνα του αναδόχου, σε ετήσια βάση, στη 
           Λιµενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισµένου Οργανισµού ή διπλωµατούχου ή 
           πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από  
           επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να 
           πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισµών και διατάξεων και 
           διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. τµχ 1 
2. Αδιάβροχος φακός τµχ 1 
3. Κυάλια Ναυαγοσώστη τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm τµχ 1 
4. Ναυαγοσωστικό Σωσίβιο τµχ 1 
5. Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 από συνθετικό ή ηµισυνθετικό υλικό ή 
            πνευστή, αβύθιστη µ. τµχ 1 
6. Σωστικός σωλήνας τµχ 1 
7. Φορητό Φαρµακείο Ναυαγοσώστη, µε το περιεχόµενο του Παραρτήµατος Α 
            όπως προβλέπει το Π∆ 71/2020 τµχ 1 
8. Πτυσσόµενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, µε ιµάντες 
            πρόσδεσης και σύστηµα ακινητοποιητή κεφαλής συµβατό µε τη σανίδα 
            ακινητοποίησης, τµχ 1 
9. ∆ύο (2) σηµαντήρες χρώµατος πορτοκαλί µε σχοινί µήκους τουλάχιστον 
            πενήντα (50) µέτρων και διαµέτρου τουλάχιστον 10mm 
10. Ένδυµα κολύµβησης χρώµατος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη 
            ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFE GUARD, τµχ 1 
11. Καπέλο στην εµπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη 
            ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD τµχ 1 
12. Γυαλιά Ηλίου τµχ 1 
13. Πινακίδα χρώµατος πορτοκαλί µε την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
             και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST AID, µπλε απόχρωσης διαστάσεων  
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             80Χ100 εκ. τµχ 1 
14. Ισοθερµικές κουβέρτες τµχ 1 
15. Καταδυτικό µαχαίρι τµχ 1 
16. Μάσκα βυθού τµχ 1 
17. Βατραχοπέδιλα τµχ 1 
18. Σηµαία ναυαγοσώστη χρώµατος πορτοκαλί διατάσεων 80Χ100 εκ. µε την  
            ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD, 
            µπλε απόχρωσης τµχ 1 
19.      Σηµαία χρώµατος ερυθρού, ίσων διαστάσεων µε την προηγούµενη, µε την 
           ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη 
           NO LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης τµχ 1 
20. Κινητό τηλέφωνο για κάθε βάθρο, µε διαφορετικό αριθµό κλήσης έκαστο, 
            ο αριθµός κλήσης του οποίου δηµοσιοποιείται, µε µέριµνα των, κατά 
            περίπτωση, υπόχρεων, µε κάθε πρόσφορο µέσο, αναγράφεται σε περίοπτη 
            θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική 
            Λιµενική Αρχή, τµχ 1 
21. Φορητή Μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας) τµχ 1 
22. Κοινή σφυρίχτρα τµχ 1 
23. Πράσινη σηµαία (κολυµπάτε ελεύθερα), 80χ100εκ τµχ 1 
24. Κίτρινη σηµαία (Κολυµπάτε µε προσοχή) 80χ100εκ τµχ 1 
25. Κόκκινη σηµαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 80χ100εκ τµχ 1 
26. Φορητή συσκευή VHF marine 
27. Φορητό, αυτόµατο εξωτερικό απινιδωτή µε αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, 
            ενηλίκων  
            και βρεφών τµχ 1 
28. Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή χάρτινη κάρτα, εντός πλαστικής µεµβράνης 
            ή θήκης, η οποία περιέχει το όνοµα του ναυαγοσώστη, τη φωτογραφία του, 
            τον αριθµό πρωτοκόλλου της άδειας ναυαγοσώστη που κατέχει, καθώς και τη  
            Λιµενική Αρχή έκδοσης της άδειας τµχ1 
29. Ειδικές, καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως, πλάτους ενάµιση (1,5) µέτρου 
            και ύψους ενενήντα (90) εκατοστών, έκαστη, οι οποίες θα τοποθετούν, στη 
            δεξιά και αριστερή πλευρά του βάθρου και στις οποίες θα 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) τµχ 2 
 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

1. Μηχανοκίνητο επαγγελµατικό µικρό σκάφος ολικού µήκους 
τουλάχιστον 3,30 µέτρων, ιπποδύναµης τουλάχιστον των 6 HP, 
εγγεγραµµένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών  τµχ 1 

2.400,00 

2. Αδιάβροχος φακός τµχ 1 15,00 

3. Κυάλια Ναυαγοσώστη τµχ 1 40,00 

4. Ναυαγοσωστικό Σωσίβιο τµχ 1 25,00 

5. Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 µ. τµχ 1 220,00 

6. Σωστικός σωλήνας τµχ 1 70,00 

7. Φορητό Φαρµακείο Ναυαγοσώστη, µε το περιεχόµενο του 
Παράρτηµατος «Ι»  του Π∆ 71/2020 τµχ 1 

902,00 

8. Πτυσσόµενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, τµχ 1 500,00 

9. ∆ύο σηµαντήρες χρώµατος πορτοκαλί µε σχοινί µήκους 
τουλάχιστον πενήντα (50) µέτρων 

15,00 
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10. Ένδυµα κολύµβησης χρώµατος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται 
η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFE GUARD, τµχ 1 

10,00 

11. Καπέλο στην εµπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD τµχ 1 

7,00 

12. Γυαλιά Ηλίου τµχ 1 20,00 

13. Πινακίδα χρώµατος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100 εκ., µε την 
ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST 
AID, µπλε απόχρωσης τµχ 1 

15,00 

14. Ισοθερµικές κουβέρτες τµχ 1 3,00 

15. Καταδυτικό µαχαίρι τµχ 1 15,00 

16. Μάσκα βυθού τµχ 1 20,00 

17. Βατραχοπέδιλα τµχ 1 20,00 

18. Σηµαία ναυαγοσώστη χρώµατος πορτοκαλί διατάσεων 80 x 100 εκ. 
µε την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη 
LIFE GUARD, µπλε απόχρωσης τµχ 1 

15,00 

19.    Σηµαία χρώµατος ερυθρού, ίσων διαστάσεων µε την προηγούµενη, 
µε την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την 
ένδειξη NO LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης 

15,00 

20. Κινητό τηλέφωνο, για κάθε βάθρο, 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 

21. Φορητή Μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας) τµχ 1 30,00 

22. Κοινή σφυρίχτρα τµχ 1 6,00 

23. Πράσινη σηµαία διατάσεων 80 x 100 εκ. (κολυµπάτε ελεύθερα), τµχ 
1 

15,00 

24. Κίτρινη σηµαία διατάσεων 80 x 100 εκ. (Κολυµπάτε µε προσοχή) 15,00 

25. Κόκκινη σηµαία διατάσεων 80 x 100 εκ. (Απαγορεύεται η είσοδος 
στο νερό) 

15,00 

26. Φορητή συσκευή VHF marine 45,00 
27 φορητό, αυτόµατο εξωτερικό απινιδωτή µε αυτοκόλλητα 

ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών τµχ 1 
1.5000,00 

28 Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή χάρτινη κάρτα, εντός πλαστικής 
µεµβράνης ή θήκης, η οποία περιέχει το όνοµα του ναυαγοσώστη 
κ.λ.π. 1 τµχ. 

2,00 

29 Ειδικές, καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως, πλάτους ενάµιση 
(1,5) µέτρου και ύψους ενενήντα (90) εκατοστών 1τµχ 

20,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 6.085,00 
 
 
Κόστος Εξοπλισµού Ναυαγοσώστη - Πύργου για την ναυαγοσωστική περίοδο 
Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες δαπάνες από τον ανάδοχο 
προκειµένου ο κάθε ναυαγοσώστης να είναι εφοδιασµένος µε όλο τον απαιτούµενο 
εξοπλισµό, χρήσης και διατήρησης σε καλή λειτουργία όλου του ανωτέρω 
απαιτούµενου εξοπλισµού για όλη την περίοδο ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών 
και αντικατάστασή του σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας 
 
Κόστος Εξοπλισµού Ναυαγοσώστη - Πύργου για το σύνολο της  
ναυαγοσωστικής περιόδου 
Ολογράφως: Έξι χιλιάδες ογδόντα πέντε ευρώ 
Αριθµητικώς:   6.085,00 ευρώ 





 

 11

 
Άρθρο 2ο (Ειδικό)  
Εξοπλισµός επιπλέον Ναυαγοσώστη   
Επιπλέον εξοπλισµός Ναυαγοσώστη 
Ο επιπλέον ναυαγοσώστης εφοδιάζεται µε τον παρακάτω εξοπλισµό (άρθρο 7, Π.∆. 
71/2020) 
1. Αδιάβροχος φακός τµχ 1 
2. Κυάλια Ναυαγοσώστη τµχ 1 
3. Ναυαγοσωστικό Σωσίβιο τµχ 1 
4. Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 µ. τµχ 1 
5. Σωστικός σωλήνας τµχ 1 
6. ∆ύο σηµαντήρες χρώµατος πορτοκαλί µε σχοινί µήκους τουλάχιστον πενήντα  
           (50) µέτρων 
7. Ένδυµα κολύµβησης χρώµατος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη  
            ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFE GUARD, τµχ 1 
8. Καπέλο στην εµπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη  
            ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD τµχ 1 
9. Γυαλιά Ηλίου τµχ 1 
10. Ισοθερµικές κουβέρτες τµχ 1 
11. Καταδυτικό µαχαίρι τµχ 1 
12. Μάσκα βυθού τµχ 1 
13. Βατραχοπέδιλα τµχ 1 
14. Κοινή σφυρίχτρα τµχ 1 
15. Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή χάρτινη κάρτα, εντός πλαστικής µεµβράνης ή 
            θήκης, η οποία περιέχει το όνοµα του ναυαγοσώστη κ.λ.π. 1 τµχ. 
 
 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
1. Αδιάβροχος φακός τµχ 1 15,00 

2. Κυάλια Ναυαγοσώστη τµχ 1 40,00 

3. Ναυαγοσωστικό Σωσίβιο τµχ 1 25,00 

4. Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 µ. τµχ 1 220,00 

5. Σωστικός σωλήνας τµχ 1 70,00 

6. ∆ύο σηµαντήρες χρώµατος πορτοκαλί µε σχοινί µήκους 
τουλάχιστον πενήντα (50) µέτρων 

15,00 

7. Ένδυµα κολύµβησης χρώµατος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται 
η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFE GUARD, τµχ 1 

10,00 

8. Καπέλο στην εµπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD τµχ 1 

7,00 

9. Γυαλιά Ηλίου τµχ 1 20,00 

10. Ισοθερµικές κουβέρτες τµχ 1 3,00 

11. Καταδυτικό µαχαίρι τµχ 1 15,00 

12. Μάσκα βυθού τµχ 1 20,00 

13. Βατραχοπέδιλα τµχ 1 20,00 

14. Κοινή σφυρίχτρα τµχ 1 6,00 
15. Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή χάρτινη κάρτα, εντός πλαστικής 

µεµβράνης ή θήκης, η οποία περιέχει το όνοµα του ναυαγοσώστη 
κ.λ.π. 1 τµχ. 

2,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 488,00 
 
Κόστος Εξοπλισµού Ναυαγοσώστη για την ναυαγοσωστική περίοδο 
Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες δαπάνες από τον ανάδοχο 
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προκειµένου ο κάθε ναυαγοσώστης να είναι εφοδιασµένος µε όλο τον απαιτούµενο 
εξοπλισµό, χρήσης και διατήρησης σε καλή λειτουργία όλου του ανωτέρω 
απαιτούµενου εξοπλισµού για όλη την περίοδο ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών 
και αντικατάστασή του σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας 
 
Κόστος επιπλέον εξοπλισµού Ναυαγοσώστη για τον Ποταµό (δεύτερος 
ναυαγοσώστης στον πύργο) 
Ολογράφως: Τετρακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ 
Αριθµητικώς:    488,00   ευρώ 
 
Άρθρο 3ο  
Υπηρεσίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης πύργου για ηµέρες µη αιχµής 
των ακτών του ∆ήµου Θερµαϊκού ανηγµένες σε ηµερήσια δαπάνη λειτουργίας 
ναυαγοσωστικού πύργου στελεχωµένου από ένα (1) ναυαγοσώστη  του οποίου οι 
υποχρεώσεις αναφέρονται στο Π∆ 71/2020, εφοδιασµένου µε τον απαραίτητο 
εξοπλισµό αυτού 
 
Υπολογισµός Ηµεροµισθίου Ναυαγοσώστη 
Ηµεροµίσθιο Ναυαγοσώστη βάσει της Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας για 
τις ηµέρες µη αιχµής για εργαζοµένους ηλικίας άνω των 25 ετών και για 9 έως 12 
χρόνια προϋπηρεσίας το ηµεροµίσθιο ανέρχεται στο ποσό των 30,11 € (Για εργασία 
6 ωρών και 40 λεπτών) 
Για 8 ώρες εργασίας το ηµεροµίσθιο του Ναυαγοσώστη είναι 36,14 € 
Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη (ποσοστό % ) = 24,81 %, ∆ηλαδή 8,97 € 
Άρα ηµεροµίσθιο ναυαγοσώστη για ηµέρες µη αιχµής =36,14 € + 8,97 € = 45,11 € 
 
Ηµερήσια ∆απάνη Ναυαγοσώστη 
Ολογράφως: σαράντα πέντε ευρώ και έντεκα λεπτά 
Αριθµητικώς: 45,11 ευρώ 
 
 
Άρθρο 4ο  
Υπηρεσίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης ενός πύργου για ηµέρες αιχµής 
των ακτών του ∆ήµου Θερµαϊκού ανηγµένες σε ηµερήσια δαπάνη λειτουργίας 
ναυαγοσωστικού πύργου στελεχωµένου από ένα (1) ναυαγοσώστη του οποίου οι 
υποχρεώσεις αναφέρονται στο Π∆ 71/2020, εφοδιασµένου µε τον απαραίτητο 
εξοπλισµό αυτού. 
 
Ηµερήσια δαπάνη απασχόλησης ενός ναυαγοσώστη για τις ηµέρες αιχµής 
Ηµεροµίσθιο Ναυαγοσώστη βάσει της Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας για 
εργαζοµένους ηλικίας άνω των 25 ετών και για 9 έως 12 χρόνια προϋπηρεσίας το 
ηµεροµίσθιο ανέρχεται στο ποσό των 30,11 € (Για εργασία 6 ωρών και 40 λεπτών). 
Για 8 ώρες εργασίας το ηµεροµίσθιο του Ναυαγοσώστη είναι 36,14 € 
Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη (ποσοστό % ) = 24,81 %, ∆ηλαδή 8,97 € 
 
Άρα ηµεροµίσθιο ναυαγοσώστη για ηµέρες µη αιχµής =36,14 € + 8,97 € = 45,11 € 
 
Προσαύξηση για Κυριακές και αργίες 75%, δηλαδή (45,11 * 0,75) + 45,11 = 
33,83 + 45,11 = 78,94 € 
 
Ηµερήσια δαπάνη ναυαγοσώστη για ηµέρες αιχµής  
Ολογράφως:  εβδοµήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά 
Αριθµητικώς: 78,94 € 
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Άρθρο 5ο 
Μίσθωση ναυαγοσωστικού αυτοκινήτου 4 Χ 4 µε τον οδηγό του 
Μίσθωση ναυαγοσωστικού αυτοκινήτου 4 Χ 4  για την δυνατότητα επέµβασης και 
περιπολίας για όλη την έκταση των παραλιών του ∆ήµου µε κατάλληλο µηχανοκίνητο 
όχηµα ικανό για κίνηση εκτός δρόµου. 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 των ναυαγοσωστών, του οποίου οι υποχρεώσεις αναφέρονται 
στο Π∆ 71/2020, προκειµένου να µετακινείται σε όλες τις παραλίες, οι οποίες έχουν 
ναυαγοσωστική κάλυψη. 
 
Ανάλυση κόστους ναυαγοσωστικού αυτοκινήτου 4Χ4 
Τρίµηνο υπολογισµού: Γ’ 2012 
Ηµερήσια ∆απάνη αυτοκινήτου ¾ t 
 
Ηµερήσιο κόστος 
ΣΧΕΤΙΚΟ Υ∆Ρ - 579 
Αυτοκίνητο φορτηγό ¾ τόνων 
 

Α) Μίσθωµα (480) Ηµέρα 1 Χ 27,22 € = 27,22 € 
Β) Πετρέλαιο (211) Λίτρα 10 Χ 1,27 € = 12,70 € 
Γ) Λιπαντικά ανηγµένα σε ορυκτ. (214) Xγρ. 1 Χ 4,55 € = 4,55 € 
∆) Οδηγός Αυτοκινήτου (117) Ηµέρα 1 Χ 86,40 € = 86,40 € 
 Άθροισµα Α = 130,87 € 
Προσαύξηση για συντήρηση ηµεραργίες κ.λ.π. 10% Α = 13,09 € 
 Η.∆. = 143,96 € 

 
 
∆απάνη ηµερήσιου κόστους ναυαγοσωστικού αυτοκινήτου µε τον οδηγό / 
επόπτη-ναυαγοσωστών: 
Ολογράφως: εκατόν σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά  
Αριθµητικώς: 143,96 € 
 
 
Άρθρο 6ο  
Μίσθωση ναυαγοσωστικού σκάφους 
Μίσθωση ενός επαγγελµατικού µηχανοκίνητου, πνευστού, µικρού ταχύπλοου 
σκάφους, ολικού µήκους τουλάχιστον πέντε (5) µέτρων, ιπποδύναµης τουλάχιστον 
εκατό (100) ίππων, εγγεγραµµένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών 
Σκαφών, µε εφεδρική µηχανή, χρώµατος εξωτερικά πορτοκαλί, µε τον χειριστή του 
(και όλα τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά κλπ), εφοδιασµένο µε τα προβλεπόµενα, 
για την κατηγορία του, εφόδια. Στο µέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και 
αριστερά, είναι γραµµένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη 
RESCUE ΒΟΑΤ, µπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε 
µόνιµα εγκατεστηµένο προβολέα και VHF GPS -PLOTER, µε σανίδα ακινητοποίησης 
επιπλέουσα, µε ιµάντες πρόσδεσης και σύστηµα ακινητοποιητή κεφαλής συµβατό µε 
τη σανίδα ακινητοποίησης, καθώς και µε φορητό φαρµακείο ναυαγοσώστη-φορητό 
απινιδωτή. Μετά τη συµπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο 
Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, µε την 
προϋπόθεση υποβολής, µε µέριµνα του αναδόχου, σε ετήσια βάση, στη Λιµενική 
Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισµένου Οργανισµού ή διπλωµατούχου ή πτυχιούχου 
ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και 
οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των 





 

 14

ισχυόντων κανονισµών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. 
Το σκάφος αυτό, εφόσον απαιτηθεί, επιχειρεί, προς παροχή βοήθειας και εκτός 
λουτρικών εγκαταστάσεων, υπό τις εντολές της Λιµενικής Αρχής. 
 
∆απάνη ηµερήσιου κόστους ναυαγοσωστικού σκάφους µε τον χειριστή του 
Ολογράφως: διακόσια ευρώ 
Αριθµητικώς: 200,00   ευρώ 
 
 
Άρθρο 7ο  
Οριοθέτηση χώρου λουοµένων και οριοθέτηση δίαυλου σε θαλάσσια περιοχή 
400 µέτρων ή 600 µέτρων (έκκεντρα των ναυαγοσωστικών πύργων). Περιλαµβάνεται 
η τοποθέτηση των πλωτών σηµαντήρων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της 
παραγράφου ε) του άρθρου 7 του Π.∆. 71/2020, η συντήρησή τους και η 
αναπλήρωσή τους σε περίπτωση καταστροφής ή απωλειών κατά τη διάρκεια της 
κολυµβητικής περιόδου και η αποµάκρυνσή τους µετά το πέρας της περιόδου. 
 
∆απάνη οριοθέτησης χώρου λουοµένων 400µ. ή 600 µ. και οριοθέτηση δίαυλου 
Ολογράφως: τετρακόσια ευρώ 
Αριθµητικώς: 400,00 ευρώ 
 
 
Άρθρο 8ο  
∆ιάθεση δηµόσιου διασωστικού ναυαγοσωστικού εξοπλισµού και 
ιατροφαρµακευτικού ναυαγοσωστικού εξοπλισµού 
∆ιασωστικός ναυαγοσωστικός εξοπλισµός µε τις προδιαγραφές που ορίζονται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προγράµµατος «Γαλάζια Σηµαία», στην κατηγορία µε 
τίτλο «Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις» 
στο κριτήριο 27. «Κατάλληλα µέτρα ελέγχου της δηµόσιας ασφάλειας», οι οποίες 
αναφέρονται στην επίσηµη ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της 
Φύσης στο link Γαλάζιες Σηµαίες «Κριτήρια προγράµµατος» www.blueflag.gr (χρήση, 
συντήρηση και αναπλήρωση αναλωσίµων).   
Ιατροφαρµακευτικός ναυαγοσωστικός εξοπλισµός µε τις προδιαγραφές που 

ορίζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του προγράµµατος «Γαλάζια Σηµαία», στην 

κατηγορία µε τίτλο «Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και 

εγκαταστάσεις» στο κριτήριο 28 «Εξοπλισµός Πρώτων Βοηθειών», οι οποίες 

αναφέρονται στην επίσηµη ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της 

Φύσης στο link Γαλάζιες Σηµαίες «Κριτήρια προγράµµατος» www.blueflag.gr (χρήση, 

συντήρηση και αναπλήρωση αναλωσίµων). Περιλαµβάνεται η συντήρηση και η 

αναπλήρωση του παραπάνω εξοπλισµού σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας 

καθ΄όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Επίσης περιλαµβάνεται και ενδεικτική πινακίδα η 

οποία θα ενηµερώνει για τον εξοπλισµό στο σηµείο τοποθέτησής του. 

∆απάνη διασωστικού και ιατροφαρµακευτικού ναυαγοσωστικού εξοπλισµού 
για όλη την κολυµβητική περίοδο 
Ολογράφως: οκτακόσια ευρώ 
Αριθµητικώς:  800,00 ευρώ 
 
Άρθρο 9ο  
Μίσθωση ναυαγοσωστικού πύργου (βάθρου) 

Η Μίσθωση του ναυαγοσωστικού βάθρου γίνεται µε τις εξής προϋποθέσεις :  
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1.Η κατασκευή του βάθρου ναυαγοσώστη δεν είναι µόνιµη, γίνεται από κατάλληλα 
υλικά, κατά τρόπο, ώστε να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει 
κλίµακα ανόδου, κάθισµα, ιστό σηµαίας (που υπερβαίνει τα δυο µέτρα από την 
κορυφή του σκεπάστρου) και ξύλινο σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο. Το 
βάθρο είναι τουλάχιστον τέσσερα (04) τετραγωνικά µέτρα και το ύψος του υπερβαίνει 
τα τρία (03) µέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. 
2.Η θέση του βάθρου είναι τέτοια, ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια 
κατόπτευση, µε στόχο την άµεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες και σε κάθε 
περίπτωση, δεν πρέπει να τοποθετείται σε θέση που απέχει περισσότερο από δέκα 
(10) µέτρα από την ακτογραµµή. Έµπροσθεν του βάθρου διατηρείται, µε την 
τοποθέτηση κώνων, ελεύθερος διάδροµος πλάτους τεσσάρων (04) µέτρων και 
µήκους έως δέκα (10) µέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η άµεση χρήση των σωστικών 
µέσων του παρόντος. Τους κώνους τους παρέχει ο ανάδοχος. 
3.Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, αναρτάται, σε περίοπτη θέση του 
βάθρου, η πινακίδα µε την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται στον ιστό η 
σηµαία ναυαγοσώστη. 
4.Εφόσον, για έκτακτο λόγο, απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική 
εγκατάσταση, αφαιρείται η πινακίδα µε την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και 
επαίρεται επί του ιστού η σηµαία που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη. Σε 
περίπτωση που επιβάλλεται, για έκτακτο λόγο, η απουσία του ναυαγοσώστη πάνω 
από µία (1) ώρα, ο ναυαγοσώστης αυτός αντικαθίσταται, µε µέριµνα του αναδόχου . 
Η τιµή περιλαµβάνει την µίσθωση του πύργου για το σύνολο του χρονικού 
διαστήµατος των τεσσάρων (4) µηνών δηλ. από 1-6-2021 έως 30-9-2021, καθώς 
επίσης, την µεταφορά του επιτόπου της ακτής, την τοποθέτηση του κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια τόσο του χρήστη όσο και του κοινού, 
καθώς και η αποξήλωση και αποµάκρυνσή του µετά το πέρας της περιόδου. Επίσης 
στην τιµή περιλαµβάνεται και η αποξήλωση και αποµάκρυνση (εάν υπάρχει) από την 
ακτή οποιουδήποτε παλιού τοποθετηµένου πύργου χωρίς άλλη οικονοµική 
επιβάρυνση του ∆ήµου. 
 
 
Μίσθωση ενός τµχ ναυαγοσωστικού πύργου (βάθρου) για το σύνολο της 
περιόδου  
Ολογράφως: δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 
Αριθµητικώς:  2.800,00   ευρώ 
 
 
Άρθρο 10ο  
Μίσθωση θαλάσσιου µοτοποδηλάτου 
Μίσθωση ενός επαγγελµατικού ατοµικού σκάφους, θαλάσσιο µοτοποδήλατο, ολικού 
µήκους τουλάχιστον δύο µέτρων και εβδοµήντα πέντε (2,75) εκατοστών, 
ιπποδύναµης τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων, τουλάχιστον δύο (2) θέσεων, 
χρώµατος εξωτερικά πορτοκαλί, µε τα προβλεπόµενα, για την κατηγορία του, εφόδια. 
καθώς και όλα τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά ανταλακτικά ,κλπ Στο µέσο των 
πλευρών του, δεξιά και αριστερά, είναι γραµµένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, 
κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, µπλε απόχρωσης. Με το ατοµικό σκάφος 
θαλάσσιο µοτοποδήλατο διατίθεται και ένα ειδικό φορείο διάσωσης. Μετά τη 
συµπλήρωση πέντε (05) ετών από την εγγραφή του ατοµικού σκάφους στο Βιβλίο 
Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, µε την 
προϋπόθεση υποβολής, µε µέριµνα του αναδόχου, σε ετήσια βάση, στη Λιµενική 
Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισµένου Οργανισµού ή διπλωµατούχου ή πτυχιούχου 
ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και 
οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των 
ισχυόντων κανονισµών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. 
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Το ατοµικό αυτό σκάφος χειρίζεται ο συντονιστής - επόπτης των ναυαγοσωστών.  
 
Μίσθωση ενός τµχ θαλάσσιου µοτοποδηλάτου για το σύνολο της περιόδου 
Ολογράφως: Πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
Αριθµητικώς: 5.500,00   ευρώ 
 
Άρθρο 11ο 
Υπολογισµός επιδόµατος αδείας και δώρου Χριστουγέννων 
Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία στις 300 ηµέρες πραγµατικής εργασίας ο 
εργαζόµενος δικαιούται 13 ηµεροµίσθια για επίδοµα αδείας. Επίσης στις 200 ηµέρες 
πραγµατικής εργασίας ο εργαζόµενος δικαιούται 25 ηµεροµίσθια για δώρο 
Χριστουγέννων. 
Συνεπώς ο κάθε εργαζόµενος (ναυαγοσώστης πύργου και ναυαγοσώστης σκάφους) 
δικαιούται 13*(122/300) = 5 ηµεροµίσθια για επίδοµα αδείας και 25*(122/200) = 15 
ηµεροµίσθια για δώρο Χριστουγέννων. 
Ο κάθε εργαζόµενος (πρόσθετος ναυαγοσώστης πύργου) δικαιούται 13*(35/300) = 
1,52 περίπου ίσο µε 2 ηµεροµίσθια για επίδοµα αδείας και 25*(35/200) = 4 
ηµεροµίσθια για δώρο Χριστουγέννων 
Για τις ανάγκες του συνόλου της Ναυαγοσωστικής Κάλυψης του ∆ήµου Θερµαϊκού 
απαιτούνται: 

1) επίδοµα αδείας (ναυαγοσωστών πύργου και ναυαγοσωστών σκάφους)            
5 ηµεροµίσθια * 45,11 Ευρώ * (8+2) ναυαγοσώστες = 2.256 Ευρώ  για το 
σύνολο της περιόδου, 

2) δώρο Χριστουγέννων  (ναυαγοσωστών πύργου και ναυαγοσωστών σκάφους)            
15 ηµεροµίσθια * 45,11 Ευρώ * (8+2) ναυαγοσώστες = 6.767 Ευρώ  για το 
σύνολο της περιόδου, 

3) επίδοµα αδείας (πρόσθετος ναυαγοσώστης πύργου)                                        
2 ηµεροµίσθια * 45,11 Ευρώ * 2 ναυαγοσώστες = 180 Ευρώ  για το σύνολο 
της περιόδου, 

4) δώρο Χριστουγέννων  (πρόσθετος ναυαγοσώστης πύργου)                             
4 ηµεροµίσθια * 45,11 Ευρώ * 2 ναυαγοσώστες = 361 Ευρώ  για το σύνολο 
της περιόδου (πρόσθετος ναυαγοσώστης πύργου). 

 
Η συνολική δαπάνη είναι : 2.256 + 6.767 + 180 + 361 = 9.564 Ευρώ. 
 
∆απάνη επιδοµάτων αδείας και δώρου Χριστουγέννων Ναυαγοσωστών για το 
σύνολο της Ναυαγοσωστικής κάλυψης  
Ολογράφως: εννέα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ 
Αριθµητικώς: 9.564,00   ευρώ 
 

Περαία, 8/10/2020 
Θεωρήθηκε 
 

        
Ο συντάκτης  Ο     Προϊστάµενος 

∆ιεύθυνσης 
 
 
 

∆ΟΥΦΕΞΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

  
 
 
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΕΡΓΟ: «Ναυαγοσωστική κάλυψη 
∆ήµου Θερµαϊκού»  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αρ. Μελέτης : 54/2020 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Προϋπολογισµός:  276.498,05€ 
 
 

 
 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Άρθρο 1ο  
Εξοπλισµός Ναυαγοσώστη – Πύργου 
Ο απαραίτητος εξοπλισµός ναυαγοσώστη και ναυαγοσωστικού βάθρου, όπως 
ορίζεται αναλυτικά στο άρθρο 7 του Π∆ 71/2020 για όλη την κολυµβητική περίοδο. 
 
Εξοπλισµός Ναυαγοσώστη – Πύργου για όλη την περίοδο ναυαγοσωστικής 
κάλυψης 
Ολογράφως: Έξι χιλιάδες ογδόντα πέντε ευρώ 
Αριθµητικώς:   6.085,00 ευρώ 
 
Άρθρο 2ο   
Εξοπλισµός επιπλέον Ναυαγοσώστη   
Επιπλέον εξοπλισµός για τον δεύτερο Ναυαγοσώστη (σύµφωνα µε το άρθρο 7 του 
Π∆ 71/2020) για ηµέρες που προβλέπεται. 
 
Εξοπλισµός Ναυαγοσώστη για όσες ηµέρες προβλέπεται επιπλέον 
ναυαγοσώστης 
Ολογράφως: Τετρακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ 
Αριθµητικώς:    488,00   ευρώ 
 
Άρθρο 3ο  
Υπηρεσίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης ενός πύργου για ηµέρες µη 
αιχµής των ακτών του ∆ήµου Θερµαϊκού ανηγµένες σε ηµερήσια δαπάνη 
λειτουργίας ναυαγοσωστικού πύργου στελεχωµένου από ένα (1) ναυαγοσώστη 
εφοδιασµένου µε τον απαραίτητο εξοπλισµό αυτού, ατοµικό, ως αυτός 
προσδιορίζεται αναλυτικώς κατωτέρω ως και στα λοιπά τεύχη της µελέτης 
 
Υπηρεσίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης ενός πύργου για ηµέρες µη 
αιχµής, ανά ηµέρα, ανά ναυαγοσώστη 
Ολογράφως: σαράντα πέντε ευρώ και έντεκα λεπτά 
Αριθµητικώς: 45,11 ευρώ 
 
 
Άρθρο 4ο  
Υπηρεσίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης ενός πύργου για ηµέρες αιχµής 
των ακτών του ∆ήµου Θερµαϊκού ανηγµένες σε ηµερήσια δαπάνη λειτουργίας 
ναυαγοσωστικού πύργου στελεχωµένου από ένα (1) ναυαγοσώστη εφοδιασµένου µε 
τον απαραίτητο εξοπλισµό αυτού, ατοµικό, ως αυτός προσδιορίζεται αναλυτικώς 
κατωτέρω ως και στα λοιπά τεύχη της µελέτης 
 
Υπηρεσίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης ενός πύργου για ηµέρες 
αιχµής, ανά ηµέρα, ανά ναυαγοσώστη 
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Ολογράφως:  εβδοµήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά 
Αριθµητικώς: 78,94 € 
 
Άρθρο 5ο  
Μίσθωση ναυαγοσωστικού αυτοκινήτου 4 Χ 4 µε τον οδηγό - επόπτη 
Μίσθωση ναυαγοσωστικού αυτοκινήτου 4 Χ 4  για την δυνατότητα επέµβασης και 
περιπολίας για όλη την έκταση της παραλίας του ∆ήµου µε κατάλληλο µηχανοκίνητο 
όχηµα ικανό για κίνηση εκτός δρόµου. 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 των ναυαγοσωστών, προκειµένου να µετακινείται σε όλες τις 
παραλίες, οι οποίες έχουν ναυαγοσωστική κάλυψη. 
 
∆απάνη ηµερήσιου κόστους ναυαγοσωστικού αυτοκινήτου µε τον οδηγό – 
επόπτη 
Ολογράφως: εκατόν σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά  
Αριθµητικώς: 143,96 € 
 
Άρθρο 6ο  
Μίσθωση ναυαγοσωστικού σκάφους 
Μίσθωση ενός µηχανοκίνητου µικρού ταχύπλοου σκάφους, εγγεγραµµένου σε Βιβλίο 
Εγγραφής Μικρών Σκαφών ως επαγγελµατικό , ολικού µήκους τουλάχιστον πέντε (5) 
µέτρων, ιπποδύναµης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων, µε εφεδρική µηχανή, 
χρώµατος εξωτερικά πορτοκαλί, µε τον χειριστή του (και όλα τα απαιτούµενα 
καύσιµα, λιπαντικά κλπ), 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 ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΗ 
 
∆απάνη ηµερήσιου κόστους ναυαγοσωστικού σκάφους µε τον χειριστή του 
Ολογράφως: διακόσια ευρώ 
Αριθµητικώς: 200,00   ευρώ 
 
 
Άρθρο 7ο  
Οριοθέτηση χώρου λουοµένων σε θαλάσσια περιοχή 400 µέτρων ή 600 µέτρων. 
Περιλαµβάνεται η τοποθέτηση των πλωτών σηµαντήρων σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του Π.∆. 71/2020, η συντήρησή τους και η αναπλήρωσή τους σε 
περίπτωση καταστροφής ή απωλειών κατά τη διάρκεια της κολυµβητικής περιόδου 
και η αποµάκρυνσή τους µετά το πέρας της περιόδου. 
 
∆απάνη ανά ακτή µήκους 400 µ.ή 600µ. 
Ολογράφως: τετρακόσια ευρώ 
Αριθµητικώς: 400,00 ευρώ 
 
Άρθρο 8ο  
∆ιάθεση διασωστικού ναυαγοσωστικού εξοπλισµού και ιατροφαρµακευτικού 
ναυαγοσωστικού εξοπλισµού 
∆ιασωστικός ναυαγοσωστικός εξοπλισµός µε τις προδιαγραφές που ορίζονται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προγράµµατος «Γαλάζια Σηµαία», στην κατηγορία µε 
τίτλο «Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις» 
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στο κριτήριο 27. «Κατάλληλα µέτρα ελέγχου της δηµόσιας ασφάλειας», οι οποίες 
αναφέρονται στην επίσηµη ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της 
Φύσης στο link Γαλάζιες Σηµαίες «Κριτήρια προγράµµατος» www.blueflag.gr (χρήση, 
συντήρηση και αναπλήρωση αναλωσίµων).   
Ιατροφαρµακευτικός ναυαγοσωστικός εξοπλισµός µε τις προδιαγραφές που 
ορίζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του προγράµµατος «Γαλάζια Σηµαία», στην 
κατηγορία µε τίτλο «Ασφάλεια, ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και 
εγκαταστάσεις» στο κριτήριο 28 «Εξοπλισµός Πρώτων Βοηθειών», οι οποίες 
αναφέρονται στην επίσηµη ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της 
Φύσης στο link Γαλάζιες Σηµαίες «Κριτήρια προγράµµατος» www.blueflag.gr (χρήση, 
συντήρηση και αναπλήρωση αναλωσίµων). Περιλαµβάνεται η συντήρηση και η 
αναπλήρωση του παραπάνω εξοπλισµού σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας 
καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Επίσης περιλαµβάνεται και ενδεικτική πινακίδα η 
οποία θα ενηµερώνει για τον εξοπλισµό στο σηµείο τοποθέτησής του. 

∆ιάθεση διασωστικού ναυαγοσωστικού εξοπλισµού και ιατροφαρµακευτικού 
ναυαγοσωστικού εξοπλισµού για όλη την περίοδο ναυαγοσωστικής κάλυψης 

Ολογράφως: οκτακόσια ευρώ 
Αριθµητικώς:  800,00 ευρώ 
 
 
Άρθρο 9ο  
Μίσθωση ναυαγοσωστικού πύργου (βάθρου) 
Η Μίσθωση του ναυαγοσωστικού βάθρου γίνεται µε τις εξής προϋποθέσεις :  
1.Η κατασκευή του βάθρου ναυαγοσώστη δεν είναι µόνιµη, γίνεται από κατάλληλα 
υλικά, κατά τρόπο, ώστε να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει 
κλίµακα ανόδου, κάθισµα, ιστό σηµαίας (που υπερβαίνει τα δυο µέτρα από την 
κορυφή του σκεπάστρου) και ξύλινο σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο. Το 
βάθρο είναι τουλάχιστον τέσσερα (04) τετραγωνικά µέτρα και το ύψος του υπερβαίνει 
τα τρία (03) µέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. 
2.Η θέση του βάθρου είναι τέτοια, ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια 
κατόπτευση, µε στόχο την άµεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες και, σε κάθε 
περίπτωση, δεν πρέπει να τοποθετείται σε θέση που απέχει περισσότερο από δέκα 
(10) µέτρα από την ακτογραµµή. Έµπροσθεν του βάθρου διατηρείται, µε την 
τοποθέτηση κώνων, ελεύθερος διάδροµος πλάτους τεσσάρων (04) µέτρων και 
µήκους έως δέκα (10) µέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η άµεση χρήση των σωστικών 
µέσων του παρόντος. Τους κώνους τους παρέχει ο ανάδοχος. 
3.Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, αναρτάται, σε περίοπτη θέση του 
βάθρου, η πινακίδα µε την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται στον ιστό η 
σηµαία ναυαγοσώστη. 
4.Εφόσον, για έκτακτο λόγο, απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική 
εγκατάσταση, αφαιρείται η πινακίδα µε την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και 
επαίρεται επί του ιστού η σηµαία που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη. Σε 
περίπτωση που επιβάλλεται, για έκτακτο λόγο, η απουσία του ναυαγοσώστη πάνω 
από µία (1) ώρα, ο ναυαγοσώστης αυτός αντικαθίσταται, µε µέριµνα του αναδόχου . 
Η τιµή περιλαµβάνει την µίσθωση του πύργου για το σύνολο του χρονικού 
διαστήµατος των τεσσάρων (4) µηνών δηλ. από 1-6-2021 έως 30-9-2021, καθώς 
επίσης, την µεταφορά του επιτόπου της ακτής, την τοποθέτηση του κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια τόσο του χρήστη όσο και του κοινού, 
καθώς και η αποξήλωση και αποµάκρυνσή του µετά το πέρας της περιόδου. Επίσης 
στην τιµή περιλαµβάνεται και η αποξήλωση και αποµάκρυνση (εάν υπάρχει) από την 
ακτή οποιουδήποτε παλιού τοποθετηµένου πύργου χωρίς άλλη οικονοµική 
επιβάρυνση του ∆ήµου. 
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Μίσθωση ενός τµχ ναυαγοσωστικού πύργου (βάθρου) για το σύνολο της 
περιόδου  
Ολογράφως: δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 
Αριθµητικώς:  2.800,00   ευρώ 
 
 
Άρθρο 10ο  
Μίσθωση θαλάσσιου µοτοποδηλάτου 
Μίσθωση ενός επαγγελµατικού ατοµικού σκάφους, θαλάσσιο µοτοποδήλατο, ολικού 
µήκους τουλάχιστον δύο µέτρων και εβδοµήντα πέντε (2,75) εκατοστών, 
ιπποδύναµης τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων, τουλάχιστον δύο (2) θέσεων, 
χρώµατος εξωτερικά πορτοκαλί, µε τα προβλεπόµενα, για την κατηγορία του, εφόδια. 
καθώς και όλα τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά ανταλλακτικά ,κλπ. Στο µέσο των 
πλευρών του, δεξιά και αριστερά, είναι γραµµένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, 
κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, µπλε απόχρωσης. Με το ατοµικό σκάφος 
θαλάσσιο µοτοποδήλατο διατίθεται και ένα ειδικό φορείο διάσωσης. Μετά τη 
συµπλήρωση πέντε (05) ετών από την εγγραφή του ατοµικού σκάφους στο Βιβλίο 
Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, µε την 
προϋπόθεση υποβολής, µε µέριµνα του αναδόχου, σε ετήσια βάση, στη Λιµενική 
Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισµένου Οργανισµού ή διπλωµατούχου ή πτυχιούχου 
ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και 
οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των 
ισχυόντων κανονισµών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. 
Το ατοµικό αυτό σκάφος χειρίζεται ο συντονιστής - επόπτης των ναυαγοσωστών.  
 
Μίσθωση ενός τµχ θαλάσσιου µοτοποδηλάτου για το σύνολο της περιόδου 
Ολογράφως: Πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
Αριθµητικώς: 5.500,00   ευρώ 
 
 
Άρθρο 11ο 
Υπολογισµός επιδόµατος αδείας και δώρου Χριστουγέννων 
Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία στις 300 ηµέρες πραγµατικής εργασίας ο 
εργαζόµενος δικαιούται 13 ηµεροµίσθια για επίδοµα αδείας. Επίσης στις 200 ηµέρες 
πραγµατικής εργασίας ο εργαζόµενος δικαιούται 25 ηµεροµίσθια για δώρο 
Χριστουγέννων. 
Συνεπώς ο κάθε εργαζόµενος (ναυαγοσώστης πύργου και ναυαγοσώστης σκάφους) 
δικαιούται 13*(122/300) = 5 ηµεροµίσθια για επίδοµα αδείας και 25*(122/200) = 15 
ηµεροµίσθια για δώρο Χριστουγέννων. 
Ο κάθε εργαζόµενος (πρόσθετος ναυαγοσώστης πύργου) δικαιούται 13*(35/300) = 
1,52 περίπου ίσο µε 2 ηµεροµίσθια για επίδοµα αδείας και 25*(35/200) = 4 
ηµεροµίσθια για δώρο Χριστουγέννων 
Για τις ανάγκες του συνόλου της Ναυαγοσωστικής Κάλυψης του ∆ήµου Θερµαϊκού 
απαιτούνται: 

1) επίδοµα αδείας (ναυαγοσωστών πύργου και ναυαγοσωστών σκάφους)            
5 ηµεροµίσθια * 45,11 Ευρώ * (8+2) ναυαγοσώστες = 2.256 Ευρώ  για το 
σύνολο της περιόδου, 

2) δώρο Χριστουγέννων  (ναυαγοσωστών πύργου και ναυαγοσωστών σκάφους)            
15 ηµεροµίσθια * 45,11 Ευρώ * (8+2) ναυαγοσώστες = 6.767 Ευρώ  για το 
σύνολο της περιόδου, 

3) επίδοµα αδείας (πρόσθετος ναυαγοσώστης πύργου)                                        
2 ηµεροµίσθια * 45,11 Ευρώ * 2 ναυαγοσώστες = 180 Ευρώ  για το σύνολο 
της περιόδου, 
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4) δώρο Χριστουγέννων  (πρόσθετος ναυαγοσώστης πύργου)                             
4 ηµεροµίσθια * 45,11 Ευρώ * 2 ναυαγοσώστες = 361 Ευρώ  για το σύνολο 
της περιόδου (πρόσθετος ναυαγοσώστης πύργου). 

 
Η συνολική δαπάνη είναι : 2.256 + 6.767 + 180 + 361 = 9.564 Ευρώ. 
 
∆απάνη επιδοµάτων αδείας και δώρου Χριστουγέννων Ναυαγοσωστών  
Ολογράφως: εννέα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ 
Αριθµητικώς: 9.564,00   ευρώ 
 
 
 
 
 

Περαία, 8/10/2020 
 

Θεωρήθηκε  
       

Ο συντάκτης  Ο     Προϊστάµενος 
∆ιεύθυνσης  

 
 
 

∆ΟΥΦΕΞΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

  
 
 
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΕΡΓΟ: «Ναυαγοσωστική κάλυψη 
∆ήµου Θερµαϊκού»  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αρ. Μελέτης : 54/2020  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Προϋπολογισµός: 276.498,05€   
 
 

 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α Είδος Εργασιών Μ.Μ Ποσότητα 
Τιµή µονάδας 

(€) 
∆απάνη (€) 

1 Εξοπλισµός πύργου τεµάχια 8 6.085,00 48.680,00

2 
Εξοπλισµός Πύργου (πρόσθετος 
για τον επιπλέον ναυαγοσώστη) 

τεµάχια 2 488,00 976,00

3 

Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής 
κάλυψης πύργου και ταχύπλοου 
µε ναυαγοσώστη για ηµέρες µη 
αιχµής 

ηµέρα 1.074 
45,11

48.448,14

4 

Εργασίες ναυαγοσωστικής 
κάλυψης πύργου και ταχύπλοου 
µε ναυαγοσώστη για ηµέρες 
αιχµής 

ηµέρα 216 78,94 17.051,04

5 
Μίσθωση ναυαγοσωστικού 
αυτοκινήτου ηµέρα 122 143,96 17.563,12

6 Μίσθωση ταχύπλοου σκάφους ηµέρα 122 χ 2 =244 200,00 48.800,00
7 Οριοθέτηση χώρου λουοµένων τεµάχια 8 400,00 3.200,00
8 Οργάνωση παραλίας τεµάχια 1 800,00 800,00

9 
Μίσθωση ναυαγοσωστικών 
βάθρων 

τεµάχια 8 2.800,00 22.400,00

10 Μίσθωση θαλάσσιου 
µοτοποδηλάτου 
 

τεµάχια 1 5.500,00 5.500,00

11 ∆απάνη επιδόµατος αδείας και 
δώρου Χριστουγέννων 

Κατ’ 
αποκοπή 

1 
9.564,00 9.564,00

  
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 222.982,30

  
 Φ.Π.Α. 24% 53.515,75

  
 ΣΥΝΟΛΟ 276.498,05

 
Περαία, 8/10/2020 

 
Θεωρήθηκε 

Ο συντάκτης  Ο     Προϊστάµενος 
∆ιεύθυνσης  

 
 
 

∆ΟΥΦΕΞΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

  
 
 
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΕΡΓΟ: «Ναυαγοσωστική κάλυψη 

∆ήµου Θερµαϊκού»  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αρ. Μελέτης : 54/2020  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Προϋπολογισµός: 276.498,05€   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ Ι ΕΩΣ ΙΙΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Περαία 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΕΡΓΟ: «Ναυαγοσωστική κάλυψη 

∆ήµου Θερµαϊκού»  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αρ. Μελέτης : 54/2020  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Προϋπολογισµός: 276.498,05€             
 
 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 
 

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 
1α) Προβλέπεται η εκτέλεση των υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών 
του ∆ήµου Θερµαϊκού όπως περιγράφεται ειδικότερα στα λοιπά τεύχη της µελέτης. 
1β) Η εργασία ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του N. 4412/2016 περί ∆ηµόσιων Συµβάσεων, Έργων Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ) και όπως αυτός τροποποιήθηκε, 
του Π.∆. 71/2020 (ΦΕΚ Α΄ 61/2018, Σχολές Ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, 
χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε 
οργανωµένες ή µη παραλίες)  
 
 
2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 
2α) Οι παραλίες πρέπει να είναι έτοιµες για ασφαλή χρήση απαραιτήτως στις 1 
Ιουνίου. Η προµήθεια και τοποθέτηση των απαραίτητων πύργων (παρατηρητηρίων 
ναυαγοσώστη), οι οποίοι θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούν τις προϋποθέσεις 
που τίθενται δια του άρθρου 8 του Π.∆. 71/2020, θα γίνει από τον ∆ήµο σε 
συνεργασία µε τον ανάδοχο, ο οποίος θα τοποθετήσει τους µισθωµένους πύργους 
στα σηµεία, που θα του υποδειχθούν. 
2β) Η ασφάλεια των ακτών θα οργανωθεί καθ’ ολοκληρία υπό του αναδόχου. Με το 
τέλος της οργάνωσης θα κινηθούν και οι διαδικασίες έναρξης που θα ανακοινωθούν, 
στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου και στις αρµόδιες Κρατικές Αρχές.  
 
 
3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Εξοπλισµός κάθε ναυαγοσώστη. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Π.∆. 71/2020 ο Ναυαγοσώστης πρέπει να είναι 
εφοδιασµένος µε τον εξής εξοπλισµό: 
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. Μετά τη συµπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο 
           Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, µε 
           την προϋπόθεση υποβολής, µε µέριµνα του αναδόχου, σε ετήσια βάση, στη 
           Λιµενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισµένου Οργανισµού ή διπλωµατούχου ή 
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           πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από  
           επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να 
           πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισµών και διατάξεων και 
           διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. τµχ 1 
2. Αδιάβροχος φακός τµχ 1 
3. Κυάλια Ναυαγοσώστη τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm τµχ 1 
4. Ναυαγοσωστικό Σωσίβιο τµχ 1 
5. Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 από συνθετικό ή ηµισυνθετικό υλικό ή 
            πνευστή, αβύθιστη µ. τµχ 1 
6. Σωστικός σωλήνας τµχ 1 
7. Φορητό Φαρµακείο Ναυαγοσώστη, µε το περιεχόµενο του Παραρτήµατος Α 
            όπως προβλέπει το Π∆ 71/2020 τµχ 1 
8. Πτυσσόµενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, µε ιµάντες 
            πρόσδεσης και σύστηµα ακινητοποιητή κεφαλής συµβατό µε τη σανίδα 
            ακινητοποίησης, τµχ 1 
9. ∆ύο (2) σηµαντήρες χρώµατος πορτοκαλί µε σχοινί µήκους τουλάχιστον 
            πενήντα (50) µέτρων και διαµέτρου τουλάχιστον 10mm 
10. Ένδυµα κολύµβησης χρώµατος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη 
            ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFE GUARD, τµχ 1 
11. Καπέλο στην εµπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη 
            ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD τµχ 1 
12. Γυαλιά Ηλίου τµχ 1 
13. Πινακίδα χρώµατος πορτοκαλί µε την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
             και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST AID, µπλε απόχρωσης διαστάσεων  
             80Χ100 εκ. τµχ 1 
14. Ισοθερµικές κουβέρτες τµχ 1 
15. Καταδυτικό µαχαίρι τµχ 1 
16. Μάσκα βυθού τµχ 1 
17. Βατραχοπέδιλα τµχ 1 
18. Σηµαία ναυαγοσώστη χρώµατος πορτοκαλί διατάσεων 80Χ100 εκ. µε την  
            ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD, 
            µπλε απόχρωσης τµχ 1 
19.      Σηµαία χρώµατος ερυθρού, ίσων διαστάσεων µε την προηγούµενη, µε την 
           ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη 
           NO LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης τµχ 1 
20. Κινητό τηλέφωνο για κάθε βάθρο, µε διαφορετικό αριθµό κλήσης έκαστο, 
            ο αριθµός κλήσης του οποίου δηµοσιοποιείται, µε µέριµνα των, κατά 
            περίπτωση, υπόχρεων, µε κάθε πρόσφορο µέσο, αναγράφεται σε περίοπτη 
            θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική 
            Λιµενική Αρχή, τµχ 1 
21. Φορητή Μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας) τµχ 1 
22. Κοινή σφυρίχτρα τµχ 1 
23. Πράσινη σηµαία (κολυµπάτε ελεύθερα), 80χ100εκ τµχ 1 
24. Κίτρινη σηµαία (Κολυµπάτε µε προσοχή) 80χ100εκ τµχ 1 
25. Κόκκινη σηµαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 80χ100εκ τµχ 1 
26. Φορητή συσκευή VHF marine 
27. φορητό, αυτόµατο εξωτερικό απινιδωτή µε αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων  
            και βρεφών τµχ 1 
28. Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή χάρτινη κάρτα, εντός πλαστικής µεµβράνης 
            ή θήκης, η οποία περιέχει το όνοµα του ναυαγοσώστη, τη φωτογραφία του, 
            τον αριθµό πρωτοκόλλου της άδειας ναυαγοσώστη που κατέχει, καθώς και τη  
            Λιµενική Αρχή έκδοσης της άδειας τµχ1 
29. Ειδικές, καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως, πλάτους ενάµιση (1,5) µέτρου 
            και ύψους ενενήντα (90) εκατοστών, έκαστη, οι οποίες θα τοποθετούν, στη 
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            δεξιά και αριστερή πλευρά του βάθρου και στις οποίες θα 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) τµχ 2 
 
4. ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΚΡΟ ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ 
Μηχανοκίνητο µικρό ταχύπλοο σκάφος, στο οποίο επιβαίνουν ο χειριστής του και 
ένας ναυαγοσώστης, όντες σε ετοιµότητα καθηµερινά για παροχή άµεσης βοήθειας 
στις υφιστάµενες λουτρικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου.  
Το µηχανοκίνητο µικρό ταχύπλοο σκάφος, θα είναι εγγεγραµµένο σε Βιβλίο 
Εγγραφής Μικρών Σκαφών ως επαγγελµατικό , ολικού µήκους τουλάχιστον πέντε (5) 
µέτρων, ιπποδύναµης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων, µε εφεδρική µηχανή, 
χρώµατος εξωτερικά πορτοκαλί, µε τον χειριστή του (και όλα τα απαιτούµενα 
καύσιµα, λιπαντικά κλπ), 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 ΑΠΙΝΙ∆ΩΤΗ 
 
5. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ  4 Χ 4 ΜΕ ΤΟΝ Ο∆ΗΓΟ ΤΟΥ 
Μίσθωση ναυαγοσωστικού αυτοκινήτου 4 Χ 4  για την δυνατότητα επέµβασης και 
περιπολίας για όλη την έκταση των παραλιών του ∆ήµου µε κατάλληλο µηχανοκίνητο 
όχηµα ικανό για κίνηση εκτός δρόµου. 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 των ναυαγοσωστών, του οποίου οι υποχρεώσεις αναφέρονται 
στο Π∆ 71/2020, προκειµένου να µετακινείται σε όλες τις παραλίες, οι οποίες έχουν 
ναυαγοσωστική κάλυψη. 
 
6. ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΟ 
Μίσθωση ενός επαγγελµατικού ατοµικού σκάφους, θαλάσσιο µοτοποδήλατο, ολικού 
µήκους τουλάχιστον δύο µέτρων και εβδοµήντα πέντε (2,75) εκατοστών, 
ιπποδύναµης τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων, τουλάχιστον δύο (2) θέσεων, 
χρώµατος εξωτερικά πορτοκαλί, µε τα προβλεπόµενα, για την κατηγορία του, εφόδια. 
καθώς και όλα τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά ανταλακτικά ,κλπ Στο µέσο των 
πλευρών του, δεξιά και αριστερά, είναι γραµµένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, 
κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, µπλε απόχρωσης. Με το ατοµικό σκάφος 
θαλάσσιο µοτοποδήλατο διατίθεται και ένα ειδικό φορείο διάσωσης. Μετά τη 
συµπλήρωση πέντε (05) ετών από την εγγραφή του ατοµικού σκάφους στο Βιβλίο 
Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, µε την 
προϋπόθεση υποβολής, µε µέριµνα του αναδόχου, σε ετήσια βάση, στη Λιµενική 
Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισµένου Οργανισµού ή διπλωµατούχου ή πτυχιούχου 
ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και 
οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των 
ισχυόντων κανονισµών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. 
Το ατοµικό αυτό σκάφος χειρίζεται ο συντονιστής - επόπτης των ναυαγοσωστών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 
 
∆ηµόσιος διασωστικός ναυαγοσωστικός εξοπλισµός παραλίας  
Στην ακτή, στην οποία παρέχεται εξοπλισµός διάσωσης, θα πρέπει να τοποθετηθεί 
σε σηµεία άµεσα εντοπίσιµα από το κοινό και να βρίσκεται τοποθετηµένος σε τέτοιες 
θέσεις (περισσότερες της µίας εφόσον κριθεί απαραίτητο) που να διευκολύνουν την 
έγκαιρη πρόσβαση από οποιοδήποτε σηµείο της ακτής.  
Ο δηµόσιος εξοπλισµός διάσωσης πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και 
ενεργειών διάσωσης. Συνιστάται η θέση του εξοπλισµού να προσδιορίζεται από 
ενδεικτική πινακίδα έκτακτης ανάγκης. Η θέση του ναυαγοσωστικού εξοπλισµού 
πύργου πρέπει να αναγράφονται στον πίνακα ανακοινώσεών της . 
Κυκλικό σωσίβιο µικρό 
Κυκλικό σωσίβιο µεγάλο  
Σωσίβιο Life Jacket (για ενήλικο) 
Σωσίβιο Life Jacket Junior 
Κυάλια 
Σφυρίχτρα 
Σχοινί κατάλληλου µήκους 
 
∆ηµόσιος εξοπλισµός πρώτων βοηθειών 
Οι Πρώτες Βοήθειες θα παρέχονται από φορητό φαρµακείο που θα βρίσκεται σε 
κατάστηµα ή άλλη εγκατάσταση της ακτής. 
Το φορητό φαρµακείο θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον: 
1 λευκοπλάστη ρολό 1,25 x 5m (CE), 
1 κουτί γάζες 15cm x 15cm, 
1 πιεστικός αιµοστ. αποστειρωµένος, επίδεσµος 7cm x 10cm x 1,2m (CE), 
1 πιεστικός αιµοστ. αποστειρωµένος επίδεσµος 10cm x 14cm x 2,5m (CE), 
2 επίδεσµοι 5cm x 2,5m (CE), 
2 επίδεσµοι 10cm x 2,5m (CE), 
2 ελαστικοί επίδεσµοι 5cm (CE), 
1 βαµβάκι (CE), 
10 µαντηλάκια οινοπνεύµατος, 
1 αιµοστατικό λάστιχο (CE), 
1 ψαλίδι, 
4 παραµάνες ασφαλείας, 
Οδηγίες Α’ Βοηθειών (Απαραίτητες) 
Τα παραπάνω είδη Πρώτων Βοηθειών οφείλουν να αντικαθίστανται τακτικά και να 
πραγµατοποιείται έλεγχος της κατάστασης και της ηµεροµηνίας λήξης. 
 
 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
α) Από τον ∆ήµο ανατίθεται στον ανάδοχο ο εν γένει προληπτικός έλεγχος των 
οριοθετηµένων ακτών του ∆ήµου όπως αυτά ήδη έχουν αναφερθεί ως και την 
έµπροσθεν αυτών ευρισκόµενων παραλιών µε µέριµνα πρωτίστως της διαφύλαξης 
της σωµατικής ακεραιότητας των λουοµένων και την αποφυγή περιστατικών 
διακινδύνευσης, τραυµατισµών, πνιγµών κ.λ.π. 
β) Ο ανάδοχος πρέπει να έχει την δυνατότητα νοµίµου παροχής συναφών 
υπηρεσιών εκπληρώνοντας τις νόµιµες προϋποθέσεις. 
γ) Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση παροχής των υπηρεσιών του και 
αµέσου επέµβασης σε πιθανή ανάγκη των λουοµένων που επισκέπτονται τις 
(οριοθετηµένες) ακτές του ∆ήµου καθηµερινά, συµπεριλαµβανοµένων 
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Σαββατοκύριακου και εορτών, και από τις ώρες 10:00π.µ. έως και 18:00µ.µ. κατ’ 
ελάχιστον, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
δ) Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, σύµφωνα µε τον Ν.1568/85 (ΦΕΚ177/Α’/18-10-
1985) και το Π.∆. 17/96 (ΦΕΚ 11/Α’/18-01-1996) να απασχολεί Τεχνικό Ασφαλείας, 
του οποίου την ανάθεση των καθηκόντων, συνοδευόµενη από τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα του, οφείλει να γνωστοποιήσει στο Σώµα Επιθεώρησης 
Εργασίας. Θα πρέπει ο ανάδοχος να τηρεί βιβλίο υποδείξεων και συµβουλών του 
Τεχνικού Ασφαλείας θεωρηµένο από την ως άνω Υπηρεσία ως επίσης θα πρέπει να 
τηρεί και βιβλίο εργατικών ατυχηµάτων. 
ε) Στην περίπτωση που εκ της διερευνήσεως τυχόν σηµειωθέντων συµβάντων εκ 
µέρους των αρµοδίων Αρχών του Κράτους προκύψει ότι ο ανάδοχος δεν παρείχε τις 
επιβαλλόµενες, αναµενόµενες και προσδοκώµενες Υπηρεσίες Υψίστης ασφαλείας, 
για την ασφαλή χρήση και προστασία των ακτών (οριοθετηµένων) του ∆ήµου όπως 
αυτές οι Υπηρεσίες προβλέπονται από την σύµβαση και τις εγγυήθηκε ο ανάδοχος 
στον ∆ήµο, φέρει (ο ανάδοχος) την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τα τυχόν 
σηµειωθέντα περιστατικά. 
στ) Ο ανάδοχος, για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό που απαιτείται για 
την εκτέλεση του έργου φύλαξης των ακτών έχει την αποκλειστική ευθύνη κάλυψης 
των ασφαλιστικών τους εισφορών, της καταβολής της πάσης φύσεως αξιώσεων τους 
καθώς και της σωµατικής των ακεραιότητας. 
 

Περαία, 8/10/2020 
Ο Συντάξας 

 
 

 
 
 
 

∆ΟΥΦΕΞΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 
 

Α.ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
 
1. Περαία – Πλατεία Μνήµης: Οριοθετηµένη περιοχή της παραλίας συνολικού 
µήκους L1= 400 µ. 
2. Περαία - Κοχύλι: Οριοθετηµένη περιοχή της παραλίας συνολικού µήκους 
L2=400µ. 
3. Νέοι Επιβάτες: Οριοθετηµένη περιοχή της παραλίας µήκους L3=400 µ. 
4. Αγία Τριάδα - ΠΙΚΠΑ: Οριοθετηµένη περιοχή της παραλίας συνολικού µήκους 
L4=600 µ. 
5. Επανοµή – Ποταµός: Οριοθετηµένη περιοχή της παραλίας συνολικού µήκους 
L5=400 µ. 
6. Επανοµή – Ποταµός: Οριοθετηµένη περιοχή της παραλίας συνολικού µήκους 
L6=400 µ. 
7. Επανοµή – Πάλιουρα: Οριοθετηµένη περιοχή της παραλίας συνολικού µήκους 
L7=400 µ. 
Ήτοι συνολικό µήκος οριοθετηµένων περιοχών των παραλιών 
Loλ=L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7=3.000 µ. 
 
Β.ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
1. Περαία – Πλατεία Μνήµης Για την κάλυψη της οριοθετηµένης περιοχής µήκους 
L1=400 µ. ένας (1) ναυαγοσώστης µετά ενός (1) σκάφους – ναυαγοσωστικό πύργο 
ένα (1). 
2. Περαία- Κοχύλι: Για την κάλυψη της οριοθετηµένης περιοχής µήκους L1=400 µ. 
ένας (1) ναυαγοσώστης µετά ενός (1) σκάφους – ναυαγοσωστικό πύργο ένα (1). 
3. Νέοι Επιβάτες Για την κάλυψη της οριοθετηµένης περιοχής µήκους L1=400 µ. 
ένας (1) ναυαγοσώστης µετά ενός (1) σκάφους – ναυαγοσωστικό πύργο ένα (1).  
4. Αγία Τριάδα – ΠΙΚΠΑ: Για την κάλυψη της οριοθετηµένης περιοχής µήκους 
L1=600 µ. δύο (2) ναυαγοσώστες µετά ενός (1) σκάφους ο καθένας – 
ναυαγοσωστικοί πύργοι δύο (2). 
5. Επανοµή – Ποταµός: Για την κάλυψη της οριοθετηµένης περιοχής µήκους 
L1=400 µ. ένας (1) ναυαγοσώστης µετά ενός (1) σκάφους – ναυαγοσωστικό πύργο 
ένα (1). 
Τα Σάββατα και τις ηµέρες αιχµής (Κυριακές + αργία 15 Αυγούστου) επιπλέον ένας 
(1) ναυαγοσώστης.  
6. Επανοµή – Ποταµός: Για την κάλυψη της οριοθετηµένης περιοχής µήκους 
L1=400 µ. ένας (1) ναυαγοσώστης µετά ενός (1) σκάφους – ναυαγοσωστικό πύργο 
ένα (1). 
Τα Σάββατα και τις ηµέρες αιχµής (Κυριακές + αργία 15 Αυγούστου) επιπλέον ένας 
(1) ναυαγοσώστης 
7. Επανοµή – Πάλιουρα: Για την κάλυψη της οριοθετηµένης περιοχής µήκους 
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L1=400 µ. ένας (1) ναυαγοσώστης µετά ενός (1) σκάφους – ναυαγοσωστικό πύργο 
ένα (1). 
8. Παρουσία ναυαγοσώστη στο ταχύπλοο σκάφος  
Σύνολο Ναυαγοσωστών: τουλάχιστον δέκα (10) – µέγιστο δώδεκα (12) 
Σύνολο Ναυαγοσωστικών πύργων: οκτώ (8) 
 
Γ.ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
1.Μηχανιώνα – Τουρµπαλί Για την ναυαγοσωστική (διασωστική και φαρµακευτική) 
κάλυψη οριοθετηµένης περιοχής µήκους L1=400 µ. 
 
∆.ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Για την οργάνωση των παραλιών του ∆ήµου να ληφθούν υπόψη οι δυσκολίες που 
παρουσιάζουν αλλά και κάθε λεπτοµέρεια που άπτεται µιας εξειδικευµένης λύσης 
όσο και οικονοµικής για την ασφάλεια των παραλιών. Στόχος είναι, εκτός από την 
παρουσίαση µιας οργανωµένης παραλίας και η δηµιουργία οργανωµένης οµάδας 
που θα µπορεί µε συνεργασία να αυξάνει την δύναµή της και να διασφαλίζει την 
σωστή χρήση των σωστικών µέσων. 
Οι ώρες ευθύνης θα είναι κατ΄ ελάχιστον οι επιβαλλόµενες από το Νόµο, θα 
αναγράφονται σε πίνακα ανηρτηµένο σε κάθε πύργο. Υπενθυµίζεται ότι οι ώρες 
ευθύνης προσδιορίζονται µεταξύ 10:00π.µ. και 18:00µ.µ. 
Η στελέχωση της παραλίας θα έχει ως εξής: 
Επόπτης των Ναυαγοσωστών: Θα υπάρχει ένας επόπτης, ο οποίος θα περιπολεί 
στις παραλίες µε το 4Χ4 όχηµα και θα µεριµνά για θέµατα όπως: επίλυση 
λεπτοµερειών, διατήρηση της καλής κατάστασης και εικόνας της παραλίας, 
οριοθέτηση των πόστων, συντήρηση του υλικού της παραλίας, ενηµέρωση για την 
κατάσταση προσωπικού και υλικών, επιλογή της σηµαίας που θα δουλέψει η 
παραλία. 
Ναυαγοσώστες: βρίσκονται σε ετοιµότητα µε ένδυµα κολύµβησης καθ’ όλη τη 
διάρκεια της υπηρεσίας και µπορούν να περιπολούν µε σωστική λέµβο 
κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουοµένων ή να κάθονται επί του υπάρχοντος 
βάθρου. Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας παρακολουθούν τους λουόµενους και 
είναι σε άµεση ετοιµότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελούν άλλη παράλληλη 
εργασία άσχετη µε την καλή λειτουργία της ακτής. Θα παρέχουν βοήθεια πάσης 
φύσεως εάν αυτό τους ζητηθεί σε ΑΜΕΑ που επισκέπτονται τις ακτές. Οφείλουν να 
δώσουν το απόλυτο για την επιτυχία και την καλή λειτουργία της παραλίας τους. 
∆ρουν πάντοτε µε τις διατάξεις του Νόµου. Αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες 
επιτυχίας του έργου φύλαξης των ακτών. 
Πρωταρχικός σκοπός του προτεινοµένου σχεδίου δράσης ώστε να άπτεται της 
ασφάλειας υγρού στοιχείου είναι να καλύπτει την απαίτηση άµεσης αντίληψης του 
περιστατικού αλλά και, σε συνάρτηση µε την απόσταση, το χρονικό µέγεθος 
αντίδρασης. Θα πρέπει επίσης να λαµβάνει υπόψη τη γεωγραφία και τη µορφή της 
παραλίας που καλύπτει. ∆εν θα πρέπει να αφήνει ουσιαστικά κενά δεξιά και αριστερά 
στις παραλίες. Εκτός από την ασφάλεια θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη την 
διατήρηση της εικόνας ως προς την ασφάλεια των παραλιών και του αισθήµατος που 
αυτή θα αποπνέει στους λουόµενους.     
 
 

Περαία, 8/10/2020 
Ο Συντάξας 

 
 

∆ΟΥΦΕΞΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) 

Π.∆. 305/96 Άρθρο 6- παρ. 3,7,8,9,10,11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

 32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΕΡΓΟ: «Ναυαγοσωστική κάλυψη 
∆ήµου Θερµαϊκού»  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αρ. Μελέτης : 54/2020  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Προϋπολογισµός: 276.498,05€ 
 
 

 
 
 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
1. Αρ. µελέτης: 54/2020  
2. Υπηρεσία: Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του ∆ήµου Θερµαϊκού 
3. ∆ιεύθυνση Εργασίας: Ακτές ∆ήµου Θερµαϊκού 
4. Ιδιοκτήτης: ∆ήµος Θερµαϊκού 
5. ∆ιεύθυνση Ιδιοκτήτη: 57019 Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 
6. Υπόχρεος για την εκπόνηση του ΦΑΥ: Ανάδοχος 
 
Β. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 
Τεχνική Περιγραφή 
Η µελέτη αφορά την Ναυαγοσωστική Κάλυψη των Ακτών του ∆ήµου Θερµαϊκού, 
κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου 2021, µέσω δέκα (10) τουλάχιστον 
ναυαγοσωστών και κατά µέγιστο δώδεκα (12) τις ηµέρες αιχµής και τα Σάββατα, ο 
πλήρης εξοπλισµός των οποίων κινητός και ακίνητος, διατίθεται από την ανάδοχο 
εταιρεία. 
 
Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Ως ζώνες ιδιαίτερου κινδύνου θα µπορούν να χαρακτηρισθούν οι ακτές του ∆ήµου 
Θερµαϊκού, οι οποίες θα έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες ακτές του ∆ήµου, 
εφόσον οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν κατά µήκος αυτών και υπάρχει πάντα ο 
κίνδυνος για ατύχηµα. 
Θέσεις δικτύων κεντρικών παροχών θα επισηµανθούν. 
Οδοί διαφυγής: Πανταχόθεν ελεύθερο 
Έξοδοι κινδύνου: Οι εργασίες αφορούν εξωτερικό χώρο. 
∆ίκτυα Προστασίας: όχι 
Ζώνες κινδύνου: Κατά µήκος του αιγιαλού 
 
∆. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Οι υπηρεσίες θα πραγµατοποιηθούν από τον ανάδοχο, εξειδικευµένο σε 
θέµατα ναυαγοσωστικής κάλυψης της ακτής. 
 

Περαία, 8/10/2020 
Ο Συντάξας 

 
 

 
 
 
 

∆ΟΥΦΕΞΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΕΡΓΟ: «Ναυαγοσωστική κάλυψη 

∆ήµου Θερµαϊκού»  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αρ. Μελέτης : 54/2020  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Προϋπολογισµός: 276.498,05€    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) 
Π.∆. 305/96 Άρθρο 6- παρ. 3,7,8,9,10,11 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΕΡΓΟ: «Ναυαγοσωστική κάλυψη 

∆ήµου Θερµαϊκού»  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αρ. Μελέτης : 54/2020  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Προϋπολογισµός 276.498,05€ 
 

 

 
 
 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
1. Αρ. µελέτης: 54/2020 
2. Υπηρεσία: Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του ∆ήµου Θερµαϊκού 
3. ∆ιεύθυνση Εργασίας: Ακτές ∆ήµου Θερµαϊκού 
4. Ιδιοκτήτης: ∆ήµος Θερµαϊκού 
5. ∆ιεύθυνση Ιδιοκτήτη: 57019 Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 
6. Υπόχρεος για την εκπόνηση του ΦΑΥ: Ανάδοχος 
7. Περιγραφή φάσεων εργασίας: 
1η φάση-Προκαταρκτικές εργασίες 
1.1 Οριοθέτηση των ακτών του ∆ήµου, µήκους συνολικού L=3.000 µ. 
χαρακτηρισθέντων ως πολυσύχναστων 
1.2 Λήψη απαραίτητων µέτρων ασφαλείας 
2η φάση -Κυρίως υπηρεσίες 
Ναυαγοσωστική Κάλυψη ακτών από 1-06-2021 έως 30-09-2021 
 
Β. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1. Προσπέλαση στον αιγιαλό, πρόσβαση στις θέσεις εργασίας 
∆εν απαιτείται ιδιαίτερη µέριµνα, πέραν των συνηθισµένων. -Θα δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή στην έκθεση των εργαζοµένων στον ήλιο. - Να λαµβάνονται µέτρα 
προστασίας αυτών. 
2. Κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών εντός του αιγιαλού 
Έντονη η κυκλοφορία πεζών 
3. Χώροι ναυαγοσωστικής κάλυψης 
Η ναυαγοσωστική κάλυψη θα γίνεται στις οριοθετηµένες από τον ∆ήµο Ακτές, 
συνολικού µήκους L=3.000 µ. οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως πολυσύχναστες. 
4. Χώροι υγιεινής εστίασης και πρώτων βοηθειών 
∆εν απαιτείται ιδιαίτερη πρόβλεψη. 
 
 

Περαία, 8/10/2020 
Ο Συντάξας 

 
 

 
∆ΟΥΦΕΞΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
 
 
 
 





 

 35

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΕΡΓΟ: «Ναυαγοσωστική κάλυψη 
∆ήµου Θερµαϊκού»  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αρ. Μελέτης : 54/2020 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Προϋπολογισµός: 276.498,05€ 
 
 

 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΑΡΘΡΑ 1 - 4) 
 
Αντικείµενο της παρούσας είναι η συγγραφή υποχρεώσεων για τη «Ναυαγοσωστική 
κάλυψη ∆ήµου Θερµαϊκού έτους 2021» για την χρονική περίοδο από 1.06.2021 
έως 30.09.2021. Ο ∆ήµος Θερµαϊκού θα αναθέσει, την προαναφερόµενη 
ναυαγοσωστική υπηρεσία σε ανάδοχο που θα διαθέτει το προσωπικό, τον εξοπλισµό 
και την τεχνογνωσία απαραίτητα για την καλή εκτέλεσή του. 
Πιο συγκεκριµένα προβλέπεται η εκτέλεση της ναυαγοσωστικής υπηρεσίας στην 
παραλιακή ζώνη των ακτών του ∆ήµου Θερµαϊκού [Περαία- Πλατεία Μνήµης, 
Περαία-Κοχύλι, Νέοι Επιβάτες, Αγία Τριάδα ΠΙΚΠΑ, Επανοµή-Ποταµός, Επανοµή -
Πάλιουρα και Μηχανιώνα-Τουρπαλί (µε τη χρήση µόνο του ναυαγοσωστικού υλικού)] 
στους τοµείς και µε τρόπο που περιγράφονται στα σχετικά άρθρα της παρούσας. 

 

Άρθρο 1ο. ∆ιάκριση χώρου υπηρεσίας 

1.1 Ως χώρος συµβατικής παροχής υπηρεσιών του ανάδοχου ορίζεται η παραλιακή 
ζώνη των ακτών του ∆ήµου Θερµαϊκού (Περαία- πλατεία Μνήµης, Περαία-Κοχύλι, 
Νέοι Επιβάτες, Αγία Τριάδα ΠΙΚΠΑ, Επανοµή-Ποταµός, Επανοµή-Πάλιουρα και 
Μηχανιώνα-Τουρπαλί) 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 λουσµένων ανεξάρτητα αν τα 
άτοµα, που εισέρχονται για λήψη λουτρού στην έµπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή 
καταβάλλουν ή όχι εισιτήριο. 
Οι ναυαγοσώστες θα προσφέρουν υπηρεσίες στα παρακάτω σηµεία της παραλίας 
του ∆ήµου: 
την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία Περαία-Πλατεία Μνήµης, 
την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία Περαία - Κοχύλι, 
την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία Νέων Επιβατών, 
την κάλυψη δύο ναυαγοσωστικών βάθρων στην παραλία Αγίας Τριάδας - ΠΙΚΠΑ, 
την κάλυψη δύο ναυαγοσωστικών βάθρων στην παραλία της Επανοµής-Ποταµού, 
την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία της Επανοµής-Πάλιουρα 
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Άρθρο 2ο. Μεθοδολογία εκτέλεσης υπηρεσιών 

2.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει το απαραίτητο προσωπικό και όλα τα 
υλικά, τεχνικά και µηχανικά µέσα που προβλέπονται στο Π.∆. 71/2020 ως 
απαραίτητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας, τα οποία θα εφοδιάζουν κάθε 
ναυαγοσωστικό βάθρο καθώς και το ταχύπλοο σκάφος 5 µέτρων το οποίο θα πρέπει 
να έχει ο ∆ήµος και το οποίο µισθώνει από τον ανάδοχο 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. Μετά τη συµπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο 
           Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, µε 
           την προϋπόθεση υποβολής, µε µέριµνα του αναδόχου, σε ετήσια βάση, στη 
           Λιµενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισµένου Οργανισµού ή διπλωµατούχου ή 
           πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από  
           επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να 
           πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισµών και διατάξεων και 
           διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. τµχ 1 
2. Αδιάβροχος φακός τµχ 1 
3. Κυάλια Ναυαγοσώστη τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm τµχ 1 
4. Ναυαγοσωστικό Σωσίβιο τµχ 1 
5. Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 από συνθετικό ή ηµισυνθετικό υλικό ή 
            πνευστή, αβύθιστη µ. τµχ 1 
6. Σωστικός σωλήνας τµχ 1 
7. Φορητό Φαρµακείο Ναυαγοσώστη, µε το περιεχόµενο του Παραρτήµατος Α 
            όπως προβλέπει το Π∆ 71/2020 τµχ 1 
8. Πτυσσόµενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, µε ιµάντες 
            πρόσδεσης και σύστηµα ακινητοποιητή κεφαλής συµβατό µε τη σανίδα 
            ακινητοποίησης, τµχ 1 
9. ∆ύο (2) σηµαντήρες χρώµατος πορτοκαλί µε σχοινί µήκους τουλάχιστον 
            πενήντα (50) µέτρων και διαµέτρου τουλάχιστον 10mm 
10. Ένδυµα κολύµβησης χρώµατος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη 
            ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFE GUARD, τµχ 1 
11. Καπέλο στην εµπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη 
            ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD τµχ 1 
12. Γυαλιά Ηλίου τµχ 1 
13. Πινακίδα χρώµατος πορτοκαλί µε την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
             και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST AID, µπλε απόχρωσης διαστάσεων  
             80Χ100 εκ. τµχ 1 
14. Ισοθερµικές κουβέρτες τµχ 1 
15. Καταδυτικό µαχαίρι τµχ 1 
16. Μάσκα βυθού τµχ 1 
17. Βατραχοπέδιλα τµχ 1 
18. Σηµαία ναυαγοσώστη χρώµατος πορτοκαλί διατάσεων 80Χ100 εκ. µε την  
            ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD, 
            µπλε απόχρωσης τµχ 1 
19.      Σηµαία χρώµατος ερυθρού, ίσων διαστάσεων µε την προηγούµενη, µε την 
           ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη 
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           NO LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης τµχ 1 
20. Κινητό τηλέφωνο για κάθε βάθρο, µε διαφορετικό αριθµό κλήσης έκαστο, 
            ο αριθµός κλήσης του οποίου δηµοσιοποιείται, µε µέριµνα των, κατά 
            περίπτωση, υπόχρεων, µε κάθε πρόσφορο µέσο, αναγράφεται σε περίοπτη 
            θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική 
            Λιµενική Αρχή, τµχ 1 
21. Φορητή Μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας) τµχ 1 
22. Κοινή σφυρίχτρα τµχ 1 
23. Πράσινη σηµαία (κολυµπάτε ελεύθερα), 80χ100εκ τµχ 1 
24. Κίτρινη σηµαία (Κολυµπάτε µε προσοχή) 80χ100εκ τµχ 1 
25. Κόκκινη σηµαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 80χ100εκ τµχ 1 
26. Φορητή συσκευή VHF marine 
27. φορητό, αυτόµατο εξωτερικό απινιδωτή µε αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων  
            και βρεφών τµχ 1 
28. Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή χάρτινη κάρτα, εντός πλαστικής µεµβράνης 
            ή θήκης, η οποία περιέχει το όνοµα του ναυαγοσώστη, τη φωτογραφία του, 
            τον αριθµό πρωτοκόλλου της άδειας ναυαγοσώστη που κατέχει, καθώς και τη  
            Λιµενική Αρχή έκδοσης της άδειας τµχ1 
29. Ειδικές, καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως, πλάτους ενάµιση (1,5) µέτρου 
            και ύψους ενενήντα (90) εκατοστών, έκαστη, οι οποίες θα τοποθετούν, στη 
            δεξιά και αριστερή πλευρά του βάθρου και στις οποίες θα 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) τµχ 2 
30.       Βάθρο ναυαγοσώστη, το οποίο θα παρέχει  µε µίσθωση ο ανάδοχος  
Η Μίσθωση του ναυαγοσωστικού βάθρου γίνεται µε τις εξής προϋποθέσεις :  
1.Η κατασκευή του βάθρου ναυαγοσώστη δεν είναι µόνιµη, γίνεται από κατάλληλα 
υλικά, κατά τρόπο, ώστε να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει 
κλίµακα ανόδου, κάθισµα, ιστό σηµαίας (που υπερβαίνει τα δυο µέτρα από την 
κορυφή του σκεπάστρου) και ξύλινο σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο. Το 
βάθρο είναι τουλάχιστον τέσσερα (04) τετραγωνικά µέτρα και το ύψος του υπερβαίνει 
τα τρία (03) µέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. 
2.Η θέση του βάθρου είναι τέτοια, ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια 
κατόπτευση, µε στόχο την άµεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες και, σε κάθε 
περίπτωση, δεν πρέπει να τοποθετείται σε θέση που απέχει περισσότερο από δέκα 
(10) µέτρα από την ακτογραµµή. Έµπροσθεν του βάθρου διατηρείται, µε την 
τοποθέτηση κώνων, ελεύθερος διάδροµος πλάτους τεσσάρων (04) µέτρων και 
µήκους έως δέκα (10) µέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η άµεση χρήση των σωστικών 
µέσων του παρόντος. Τους κώνους τους παρέχει ο ανάδοχος. 
3.Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, αναρτάται, σε περίοπτη θέση του 
βάθρου, η πινακίδα µε την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται στον ιστό η 
σηµαία ναυαγοσώστη. 
4.Εφόσον, για έκτακτο λόγο, απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική 
εγκατάσταση, αφαιρείται η πινακίδα µε την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και 
επαίρεται επί του ιστού η σηµαία που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη. Σε 
περίπτωση που επιβάλλεται, για έκτακτο λόγο, η απουσία του ναυαγοσώστη πάνω 
από µία (1) ώρα, ο ναυαγοσώστης αυτός αντικαθίσταται, µε µέριµνα του αναδόχου . 
Η µίσθωση του πύργου είναι για το σύνολο του χρονικού διαστήµατος των τεσσάρων 
(4) µηνών δηλ. από 1-6-2021 έως 30-9-2021, καθώς επίσης, την µεταφορά του 
επιτόπου της ακτής, την τοποθέτηση του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
ασφάλεια τόσο του χρήστη όσο και του κοινού, καθώς και η αποξήλωση και 
αποµάκρυνσή του µετά το πέρας της περιόδου. Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται και 
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η αποξήλωση και αποµάκρυνση (εάν υπάρχει) από την ακτή οποιουδήποτε παλιού 
τοποθετηµένου πύργου χωρίς άλλη οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου. 
 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τα αναλώσιµα και το µηχανικό και λοιπό εξοπλισµό 
που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών όπως αυτά αναφέρονται στο 
τιµολόγιο της µελέτης και τον προϋπολογισµό, καθώς και το αναγκαίο ειδικευµένο, 
έµπειρο και ικανό, προσωπικό για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 
ναυαγοσωστικού έργου του. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, 
ασφάλειας εργαζοµένων και προστασίας περιβάλλοντος (περιβαλλοντικοί όροι). 

Παραρτήµατα: 
1.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: «Περιεχόµενο φορητού φαρµακείου ναυαγοσώστη». 
2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: «Τύπος ναυαγοσωστικού σωσιβίου (RESCUE CAN)». 
3.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: «Τύπος ναυαγοσωστικής σανίδας (RESCUE BOARD)». 
4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: «Τύπος σωστικού σωλήνα (RESCUE TUBE)». 
  
 

 
Άρθρο 3ο Προσωπικό εκτέλεσης της ναυαγοσωστικής υπηρεσίας 
 
Το προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της ναυαγοσωστικής 
υπηρεσίας θα είναι το απαιτούµενο σύµφωνα µε την νοµοθεσία δηλαδή όσα άτοµα 
χρειάζονται ως ναυαγοσώστες εφοδιασµένοι µε την απαραίτητη άδεια από την 
Λιµενική Αρχή, η οποία θα είναι σε ισχύ σε όλη την διάρκεια της σύµβασης. 
Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη : 

1. Ο ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιµότητα µε ένδυµα κολύµβησης καθ' όλη την 
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 από 10:00 έως 18:00 και για 7 ηµέρες την εβδοµάδα. 

2. Ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους 
λουόµενους, είναι σε άµεση ετοιµότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη 
παράλληλη εργασία. 

 
 
 
Άρθρο 4ο. ∆απάνη της υπηρεσίας 
 
4.1 Η δαπάνη της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης το χρονικό διάστηµα από 
1/06/2021 έως 30/09/2021, προϋπολογίζεται ποσό των 276.498,05€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% 

 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

                                  (ΑΡΘΡΑ 5-8) 

 
Άρθρο 5ο. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης ναυαγοσωστικού έργου 
 

5.1 Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν το 
αντικείµενο της ναυαγοσωστικής υπηρεσίας για να λάβουν γνώση των επιτόπιων 
συνθηκών εργασίας. 

5.2 Θεωρείται δεδοµένο ότι οι διαγωνιζόµενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της 
παρούσας και των ειδικών συνθηκών της υπηρεσίας. Σε καµιά περίπτωση ο 
ανάδοχος δεν θα µπορεί να στηρίζεται στην άγνοια των συνθηκών και αναγκών της 
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παραλιακής ζώνης του ∆ήµου για περιπτώσεις προβληµάτων ή αδυναµίας εκτέλεσης 
υπηρεσιών 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 
υπηρεσιών.  

5.4 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία του ∆ήµου, προς τις εντολές και οδηγίες 
της οποίας οφείλει απόλυτη συµµόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να 
πιστοποιείται και η εκτέλεση υπηρεσίας του. 

5.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις ισχύουσες διατάξεις περί ναυαγοσωστικής 
υπηρεσίας. 

5.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει τις υπηρεσίες του ∆ήµου για θέµατα που 
αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου. 

5.7 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έµµισθο προσωπικό για την εκτέλεση της 
ναυαγοσωστικής υπηρεσίας αµείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον 
ανάδοχο. Σηµειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου 
προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν 
νόµιµη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 

5.8 Το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται, εφόσον το 
απαιτήσει ο ∆ήµος, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την οµαλή 
διεκπεραίωση του συµβατικού έργου. 

5.9 Ο εξοπλισµός του ανάδοχου που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας 
θα πρέπει να διατηρείται καθαρός και άρτιος. 

 
 
Άρθρο 6ο. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης ναυαγοσωστικού έργου 
 

6.1 Σε περίπτωση βλάβης του µηχανολογικού εξοπλισµού ή αδυναµίας εκτέλεσης 
εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση αντικατάστασή του άµεσα µε άλλο 
έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόµενο πρόγραµµα υπηρεσιών χωρίς διακοπή. 
Παράλληλα υποχρεούται να ειδοποιήσει άµεσα την αρµόδια υπηρεσία και το 
Λιµεναρχείο για την αδυναµία εκτέλεσης της προγραµµατισµένης υπηρεσίας και να 
ενηµερώσει µε ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστηµα θα προβεί στην 
επανόρθωσή της. 

6.2 Ο ανάδοχος δεν µπορεί να υποκατασταθεί στην σύµβαση ή για κάποιο µέρος αυτής, 
από άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του ∆ήµου. 

6.3 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα µέτρα που πρέπει για 
την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας και 
για την πρόληψη ατυχηµάτων ή ζηµιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγµατα. Για 
ατυχήµατα ή ζηµιές που τυχόν θα συµβούν στο προσωπικό του ανάδοχου ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο, ο ∆ήµος 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 7ο . Πληρωµή παρεχόµενων εργασιών 
 

7.1 Η πληρωµή του ανάδοχου για τις παρεχόµενες εργασίες θα καταβάλλεται σε µηνιαίες 
δόσεις ύστερα από σύνταξη πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης από την αρµόδια 
επιτροπή του ∆ήµου, που θα εκδίδεται µετά το πέρας του πιστοποιούµενου µήνα και 
πριν το αντίστοιχο τιµολόγιο του αναδόχου. 

7.2 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 
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πληρωµή ποσό. 
7.3 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή της αξίας των συµβατικών 

παρεχόµενων εργασιών είναι: 
α. το µηνιαίο πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης του έργου από την αρµόδια επιτροπή 
του ∆ήµου 
β. το τιµολόγιο του ανάδοχου εις τριπλούν, που να αναφέρει την ένδειξη 
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ, ή εξοφλητική απόδειξη του ανάδοχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει 
την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ 
γ. ασφαλιστική ενηµερότητα 
δ. φορολογική ενηµερότητα. 
ε. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που προβλέπεται από την σχετική νοµοθεσία.  
 
 
 
Άρθρο 8.Ρήτρες 
 
8.1 Ο ανάδοχος, υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να κάνει την έναρξη εκτέλεσης της 
ναυαγοσωστικής υπηρεσίας µε τον ανάλογο εξοπλισµό και προσωπικό την 
ηµεροµηνία που θα ορισθεί από την διακήρυξη του διαγωνισµού και την σχετική 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και το υπογεγραµµένο συµφωνητικό. 
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. 

8.2 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. 

8.3 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. 

8.4 Η ∆ηµοτική 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 τριών (3) ηµερών, να υποβάλλει τις 
απόψεις του εγγράφως. 

8.5 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 ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
                           (ΑΡΘΡΟ 9) 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 
Άρθρο 9ο. Περιεχόµενο προσφοράς 
 
Η προσφορά των διαγωνιζόµενων θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω. 
 

9.1 Οικονοµική προσφορά 
Η οικονοµική προσφορά θα αφορά για την εκτέλεση προσφερόµενων υπηρεσιών 
για χρονική διάρκεια για το έτος 2021 από 1.06.2021 έως τις 30.09.2021. 
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Για την διαµόρφωση της οικονοµικής προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να 
λάβουν υπ' όψιν ότι ο ανάδοχος µε δική του ευθύνη και µέριµνα αναλαµβάνει το 
κόστος και τα έξοδα που αφορούν 

■ την διάθεση του συνόλου του απαιτούµενου εξοπλισµού, την αποθήκευσή του 
και την διασφάλισή του. 

■ τα έξοδα µεταφοράς του απαιτούµενου εξοπλισµού καθώς και το τακτικό service 
και συντήρηση για την διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του. 

■ τον καθαρισµό του εξοπλισµού. 
■ την ασφαλιστική κάλυψη του απαιτούµενου εξοπλισµού καθώς και διάφορα 

συναφή τέλη και φόροι 
■ την αµοιβή (µισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) του απασχολούµενου 

προσωπικού (ναυαγοσώστες) και λοιπά συναφή έξοδα µε την απασχόληση του. 
■ το "management" της ναυαγοσωστικής υπηρεσίας (εκπαίδευση προσωπικού, 

τεχνική υποστήριξη, παροχή τεχνογνωσίας στην εκτέλεση της ναυαγοσωστικής 
υπηρεσίας, εποπτεία και σχεδιασµός των υπηρεσιών, κλπ). 

9.2 Τεχνική προσφορά 

Ειδικότερα για την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα στην υπεύθυνη δήλωση 
ΤΕΥ∆ πρέπει να αναφέρει οτι: 

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, έχουν εκτελέσει τουλάχιστον µία 
σύµβαση παροχής ανάλογων υπηρεσιών  
β) διαθέτουν τον απαιτούµενο  εξοπλισµό σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης 
και του Π∆ 71/2020. 
 γ) διαθέτουν το απαιτούµενο για την εργασία προσωπικό µε την απαιτούµενη 
άδεια ναυαγοσώστη για τον κάθε ναυαγοσώστη που απασχολεί, εφοδιασµένοι µε 
την απαραίτητη άδεια από την Λιµενική Αρχή η οποία θα είναι σε ισχύ.  

 
Μετά την υποβολή προσφορών ο ∆ήµος διατηρεί, επί ποινή αποκλεισµού, το 
δικαίωµα υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων προς τους διαγωνιζόµενους 
προκειµένου να διευκρινίσει τυχόν ασάφειες των προσφορών τους (τεχνικού 
χαρακτήρα). Η επιλογή του ανάδοχου θα γίνει µε βάση την χαµηλότερη τιµή για το 
σύνολο του έργου. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους στην 
αναθέτουσα αρχή. Κατόπιν µετά από την ανάδειξη προσωρινού µειοδότη(από την 
αναθέτουσα αρχή) καλείται ο προσφέροντας («προσωρινός ανάδοχος») να 
προσκοµίσει όλα τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία για την µη συνδροµή 
λόγων αποκλεισµού καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής  

Συγκεκριµένα για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του µειοδότη θα πρέπει να 
υποβάλλει: 

α) Σύµβαση παροχής παρόµοιας υπηρεσίας  που έχει εκτελέσει κατά τη διάρκεια των 
(3) τριών τελευταίων ετών µε άλλους φορείς του ∆ηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα  
καταθέτοντας  την βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή την παραλαβή, των υπηρεσιών. 

β) Ονοµαστικό πίνακα µε το προσωπικό που θα διατεθεί για ην εκτέλεση της 
υπηρεσίας  

γ) Τουλάχιστον 12 άδειες των ναυαγοσωστών από την αρµόδια δηµόσια αρχή.  

ε) Άδειες των οκτώ (8) µηχανοκίνητων µικρών σκαφών, των 2 µηχανοκίνητων 
ταχύπλοων σκαφών, του επαγγελµατικού ατοµικού σκάφους - θαλάσσιο 
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µοτοποδήλατο- ως επαγγελµατικά, καθώς και  το δίπλωµα των χειριστών τους (για 
όσα απαιτείται),  

στ) την άδεια κυκλοφορίας του ναυαγοσωστικού αυτοκινήτου 4Χ4 και το δίπλωµα του 
οδηγού. 

 

Στόχος είναι η εξασφάλιση πριν την κατακύρωση του διαγωνισµού ότι ο οικονοµικός 
φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους 
και τεχνικούς πόρους και την εµπειρία για να εκτελέσει τη σύµβαση σε κατάλληλο 
επίπεδο ποιότητας. 

 

 
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΛΟΙΠΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΑΡΘΡΑ 10-13)  

Άρθρο 10ο. Συµβατικά στοιχεία 

 
Συµβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους της ναυαγοσωστικής υπηρεσίας κατά 
σειρά ισχύος είναι: α)Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µε τον ανάδοχο. β)Η 
∆ιακήρυξη του διαγωνισµού. γ)Η παρούσα Γενική και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων και δ)τα τεύχη και οι προδιαγραφές της υπ’ αριθµ. 54/2020 (τεύχος 
τεχνικών προδιαγραφών της ∆.Τ.Υ. & Περιβάλλοντος ε)Η προσφορά του ανάδοχου. 
 
 
 
Άρθρο 11ο. Ισχύουσες, διατάξεις 
 
Η διενέργεια και η εκτέλεση του ναυαγοσωστικού έργου διέπονται από τις παρακάτω 
διατάξεις. 

1. Του Ν. 3463/2006, «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

2. Του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών Ο.Τ.Α.», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Του Π.∆. 71/2020 Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας 
ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωµένες ή µη 
παραλίες 
 

 

Άρθρο 12ο. Επιβαρύνσεις ανάδοχου 
 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε τους ισχύοντες κατά την ηµέρα του διαγωνισµού 
φόρους, τέλη και κρατήσεις, πλην του ΦΠΑ. 
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Άρθρο 13ο. ∆ιάρκεια συµβατικού αντικειµένου 
 

Η συµβατική διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας καθορίζεται για το χρονικό διάστηµα 
από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών στις 1.06.2021 και όχι πέραν τις 30.09.2021 
πλην της περίπτωσης που λόγω των διαδικασιών ή για λόγους ανωτέρας βίας γίνεται 
αργότερη έναρξη µε ηµεροµηνία αυτή του συµφωνητικού. 

 
Περαία, 8/10/2020 

 
Θεωρήθηκε 

Ο συντάκτης                   Ο     Προϊστάµενος 
∆ιεύθυνσης 

 
 
 

∆ΟΥΦΕΞΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

  
 
 
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΕΡΓΟ: «Ναυαγοσωστική κάλυψη 

∆ήµου Θερµαϊκού»  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αρ. Μελέτης : 54/2020 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Προϋπολογισµός: 276.498,05€ 
 
 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ Α ΕΩΣ ∆ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
 Περιεχόµενο Φορητού Φαρµακείου Ναυαγοσώστη. 
 
 

Α. ΦΑΡΜΑΚΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 

Αντισταµινικά χάπια 1 

Οξυζενέ 50 cc 

Σκεύασµα Γλυκόζης για χην Αντιµετώπιση της Υπογλυκαιµίας 1 

Παρακεταµόλη σε χάπια 500mg 1 

Συσκευή αυτόµατης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Epipen ενηλίκων 
Λ 

1 

Συσκευή αυτόµατης έγχυσης αδρεναλίνης τύπου Epipen παίδων 1 

Ενέσιµη Υδροκορτιζόνη200mg 1 

Αντισταµινική αλοιφή 1 

Αλοιφή Αργυρούχου σουλφαδιαζίνης, ή άλλο σκεύασµα 
υδρογέλης κατά εγκαυµάτων. 

2 

∆ιάλυµα Ιωδιούχου Ποβιδόνης 10% 
Φιαλίδιο 30ml κατ' 

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

10 

Βρογχοδιασταλτικά για την δύσπνοια 2 

Β.ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

Αυτοκόλλητα Ράµµατα Επιδερµικά 3mm χ 75mm σε 
Αποστειρωµένη Συσκευασία 

20 

Αυχενικό Κολάρο Ρυθµιζόµενο Παιδιατρικό 1 

Βαµβάκι Ιατρικής Χρήσης Πεπιεσµένο Ρολό 1 

Επίδεσµος Αιµοστατικός Reliance µε Επίθεµα 2 

Ιµάντας Ίσχαιµης Περίδεσης 1 
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Παγοκύστη - Θερµοκύστη Πολλαπλών Χρήσεων 2 

Ψυκτικό Σπρέι 400 ml 1 

Λαρυγγική µάσκα Μέγεθος 3,4,5 1 

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

20 

Ελαστικός επίδεσµος πλάτους 10cm 2 

Ελαστικός επίδεσµος πλάτους 5cm 2 

Αλκοολούχο διάλυµα αντισηψίας δέρµατος 
Φιαλίδιο 50ml κατ' 

ελάχιστον 

Λευκοπλάστ υφασµάτινο, λευκό, πλάτους τουλάχιστον 3cm 1 

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

Γάντια latex ή βινυλίουνιτριλίου (όχι µαύρου χρώµατος) 10 ζευγάρια 

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

10 

Μάσκα χορήγησης Οξυγόνου 3 

Μάσκα χορήγησης εµφυσήσεων κατά την ΚΑΡΠΑ, τύπου 
pocketmask 

1 

Ψαλίδι υφασµάτων, τύπου Lister 1 

Στοµατοφαρυγγικοί αγωγοί τύπου Guedel, διαφόρων µεγεθών 
Σετ 6 τεµαχίων 

διαφορετικού µεγέθους 

Αερονάρθηκες άνω και κάτω άκρων 1 τεµάχιο για κάθε είδος 

Αυχενικός κηδεµόνας σκληρός, ρυθµιζόµενος σε µέγεθος, 
πολλαπλών χρήσεων. 

1 

Βελόνα αποσυµπίεσης πνευµοθώρακα 1 

Επίθεµα θωρακικού τραύµατος 1 

Αποστειρωµένο τούλι εµβαπτισµένο σε νερό και φυτικά έλαια για 
έγκαυµα 

2 

Γ. ΟΡΓΑΝΑ  

Φορητή συσκευή ανάνηψης στόµα µε στόµα τύπου Brook 1 

Φιάλη Οξυγόνου Φορητή, πολλαπλών χρήσεων, µε ρυθµιστή και 

µειωτήρα πίεσης και ροόµετρο, κατ' ελάχιστον 1 λίτρου και κατ' 

ελάχιστης µέγιστης πίεσης 200bar. 
1 

Ασκός χορηγήσεως εµφυσήσεων τύπου AMBU, ενηλίκων, 
πολλαπλών χρήσεων 

1 

Συσκευή αναρρόφησης δηλητηρίου 1 

Συσκευή αναρρόφησης εκκρίσεων χειροκίνητη 1 

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

1 

Συσκευή µέτρησης σακχάρου µε ταινίες µέτρησης και 
σκαρφιστήρες 

1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
  Τύπος Ναυαγοσωστικού Σωσιβίου 

 

 Rescue can 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 
Τύπος Ναυαγοσωστικής Σανίδας 

 Rescue board 
 
 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 
 
Τύπος Σωστικού Σωλήνα 

 
 

 

 
Rescuetube 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 2021/S 021-050136

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997567090
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.thermaikos.gr
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΡΑΙΑ
Οδός και αριθμός: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2
Ταχ. κωδ.: 57019
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ
Τηλέφωνο: 2392330033
φαξ: 2392022797
Ηλ. ταχ/μείο: karastamati@thermaikos.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Τίτλος:
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 2021

Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι υπηρεσίες πλήρους ναυαγοσωστικής κάλυψης των 
ακτών του Δήμου Θερμαϊκού, για την κολυμβητική περίοδο από 1-6-2021 έως 30-9-2021, 
απαραίτητες για να επιτευχθεί η ασφάλεια των λουομένων κατά τη διάρκεια της 
κολυμβητικής περιόδου και για την αποφυγή επιβολής νομικών κυρώσεων προς το Δήμο 
λόγω χαρακτηρισμού των ακτών ως πολυσύχναστες σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2020. Η 
εκτέλεση της ναυαγοσωστικής υπηρεσίας προβλέπεται στην παραλιακή ζώνη των ακτών 
του Δήμου Θερμαϊκού [Περαία- Πλατεία Μνήμης, Περαία-Κοχύλι, Νέοι Επιβάτες, Αγία 
Τριάδα ΠΙΚΠΑ, Επανομή-Ποταμός, Επανομή -Πάλιουρα και Μηχανιώνα-Τουρπαλί (με τη 
χρήση μόνο του ναυαγοσωστικού υλικού και ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού)]. Οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 75252000-7 [Υπηρεσίες διάσωσης] Η παρούσα 
σύμβαση περιλαμβάνει ΕΝΑ (1) τμήμα, καθώς η υπηρεσία είναι ενιαία και αδιαίρετη, 
αποτελούμενη από τις επιμέρους εργασίες που αναφέρονται στη σχετική μελέτη.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 23/1265/2021

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
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Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 17

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή





 

Σελίδα 48 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα 

Αρχή)  

   

 





 

   
  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
  ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 2021 
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 54/2020 
  23/1265/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  276.498,05 € 

 
ΠΡΟΣ: Δ.ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (ΤΡΙΜΕΛΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔHMOY ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ) 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη Δήμου Θερμαϊκού 2021» προσφέρω: 

 

Α/Α Είδος Εργασιών Μ.Μ Ποσότητα 
Τιμή μονάδας 

(€) 
Δαπάνη (€) 

1 Εξοπλισμός πύργου τεμάχια 8 

2 
Εξοπλισμός Πύργου (πρόσθετος 

για τον επιπλέον ναυαγοσώστη) 
τεμάχια 2 

3 

Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής 

κάλυψης πύργου και ταχύπλοου 

με ναυαγοσώστη για ημέρες μη 

αιχμής 

ημέρα 1.074 

4 

Εργασίες ναυαγοσωστικής 

κάλυψης πύργου και ταχύπλοου 

με ναυαγοσώστη για ημέρες 

αιχμής 

ημέρα 216 

5 
Μίσθωση ναυαγοσωστικού 

αυτοκινήτου 
ημέρα 122 

6 Μίσθωση ταχύπλοου σκάφους ημέρα 122 χ 2 =244 

7 Οριοθέτηση χώρου λουομένων τεμάχια 8 

8 Οργάνωση παραλίας τεμάχια 1 

9 
Μίσθωση ναυαγοσωστικών 

βάθρων 
τεμάχια 8 

10 Μίσθωση θαλάσσιου 

μοτοποδηλάτου 

 

τεμάχια 1  

11 Δαπάνη επιδόματος αδείας και 

δώρου Χριστουγέννων 

Κατ’ 

αποκοπ

ή 

 

1  

   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

   Φ.Π.Α. 24% 

   ΣΥΝΟΛΟ 

 
 

Προσφέρω συνολικά για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το ποσό των: 
(Αριθμητικώς)............................................................................................. ΕΥΡΩ.  
(Ολογράφως): ……………………………………………………………………………………………………..……. ΕΥΡΩ. 

 
 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:............................................................ 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ……………..... 

 

 




