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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΙΝΟΤ 

& ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Αρ. Μελέτης: 60/2020 

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΗ 

ΚΑΛΤΨΗ ΠΟΛΤΤΧΝΑΣΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΜΤΣΙΛΗΝΗ (ΚΑΛΤΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΑΧΤΠΛΟΟΤ 

ΚΑΦΟΤ) 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 24.793,80 € ΤΜΠ ΦΠΑ 

Κ.Α. :  70.6162.0006. Π/Τ 2020 

CPV: 92332000-7, «Τπηρεςίεσ Λουτρικών 

Εγκαταςτάςεων Παραλιών» 

 

 

 

 

1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν για τθ ναυαγοςωςτικι κάλυψθ πολυςφχναςτων παραλιϊν 

του Διμου Μυτιλινθσ για το ζτοσ 2020, αποκλειςτικά και μόνο ωσ προσ τθν φπαρξθ μθχανοκίνθτου μικροφ 

ταχφπλοου ςκάφουσ μικουσ τουλάχιςτον 5 μζτρων. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με το ΠΔ υπ’ αρικμό 31/04.04.2018 (ΦΕΚ 61/Α’) «χολζσ ναυαγοςωςτικισ 

εκπαίδευςθσ, χοριγθςθ άδειασ ναυαγοςϊςτθ, υποχρζωςθ πρόςλθψθσ ναυαγοςϊςτθ ςε οργανωμζνεσ ι μθ 

παραλίεσ», οι διμοι που διακζτουν πολυςφχναςτεσ παραλίεσ υποχρεοφνται να διακζτουν για τθν περιοχι 

δικαιοδοςίασ τουσ, εφόςον ςε αυτι υφίςτανται λουτρικζσ εγκαταςτάςεισ, ανεξαρτιτωσ των φορζων διαχείριςθσ 

τουσ, ζνα μθχανοκίνθτο μικρό ταχφπλοο ςκάφοσ, εγγεγραμμζνο ςε Βιβλίο Εγγραφισ Μικρϊν καφϊν ωσ 

επαγγελματικό, ολικοφ μικουσ τουλάχιςτον πζντε (5) μζτρων. 

Ο διμοσ Μυτιλινθσ ζχει δφο χαρακτθριςμζνεσ πολυςφχναςτεσ παραλίεσ, τισ εξισ: 

1. Πλαη Σςαμάκια Μυτιλινθσ και  

2. Άγιοσ Ιςίδωροσ Πλωμαρίου. 

Σο ςκάφοσ κα πρζπει να είναι μθχανοκίνθτο μικουσ τουλάχιςτον 5 μζτρων, χρϊματοσ εξωτερικά πορτοκαλί, 

εφοδιαςμζνο με τα προβλεπόμενα για τθν κατθγορία του εφόδια. το μζςο των πλευρϊν του ςκάφουσ, δεξιά και 

αριςτερά, να είναι γραμμζνθ θ ζνδειξθ ΩΣΙΚΟ ΚΑΦΟ και, κάτωκεν αυτισ, θ ζνδειξθ RESCUE BOAT, μπλε 

απόχρωςθσ. Επιπλζον, πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με μόνιμα εγκατεςτθμζνο προβολζα, κακϊσ και με VHF GPS - 

PLOTER- ΦΟΡΘΣΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΤΑΓΟΩΣΘ – ΦΟΡΘΣΟ ΑΠΙΝΙΔΩΣΘ. 

Πλθςίον ι εντόσ του ςκάφουσ κα βρίςκονται ο χειριςτισ του και ζνασ ναυαγοςϊςτθσ, που κα είναι ςε 

ετοιμότθτα κακθμερινά για παροχι άμεςθσ βοικειασ ςτισ υφιςτάμενεσ λουτρικζσ εγκαταςτάςεισ ςτα διοικθτικά 

όρια του Διμου. 

Περιλαμβάνονται, ο Χειριςτισ ταχυπλόου, ο Ναυαγοςϊςτθσ, αυτοί που κα κάνουν τα ρεπό τουσ, το ςκάφοσ, 

τα ςωςτικά του, θ ςυντιρθςθ, τα μεταφορικά, ο απινιδωτισ, το φαρμακείο, το VHF και το GPS Plotter, κακϊσ και τα 

απαιτοφμενα καφςιμα και λοιπά αναλϊςιμα που χρειάηονται για τθν υπθρεςία. 

φμφωνα με το άρκρο 47 του νόμου 4688/24.05.2020 «Ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, διατάξεισ για τθν 

τουριςτικι ανάπτυξθ και άλλεσ διατάξεισ» ΦΕΚ 101/Α’, λόγω των ζκτακτων μζτρων για τον περιοριςμό τθσ 

διαςποράσ του Κορωναιοφ COVID-19, θ περίοδοσ που κα πρζπει να παρζχετε θ εν λόγω υπθρεςία κα είναι από 1θ 

Ιουλίου ζωσ τθν 30θ επτεμβρίου 2020 (3 μινεσ), για το ζτοσ 2020, κακθμερινά 8 ϊρεσ από τισ 10:00 ζωσ τισ 18:00. 

Θ παραπάνω περίοδοσ και ϊρεσ είναι οι ελάχιςτεσ που ζχει υποχρζωςθ ο Διμοσ. 

Για τθν παροφςα υπθρεςία θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι για τρεισ μινεσ από τθν υπογραφι τθσ, 

κακθμερινά 8 ϊρεσ από τισ 10:00 ζωσ τισ 18:00. 
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Θ ανάδοχοσ εταιρεία κα διακζςει το ςκάφοσ με όλα τα παραπάνω παρελκόμενα (τα ςωςτικά του, ο 

απινιδωτισ, το φαρμακείο, το VHF και το GPS Plotter), κακϊσ και τθ ςυντιρθςθ, τα μεταφορικά του τα 

απαιτοφμενα καφςιμα και λοιπά αναλϊςιμα και τθν επάνδρωςι του με ζνα χειριςτι ταχυπλόου και ζνα 

ναυαγοςϊςτθ, ςε κακθμερινι βάςθ για τρεισ (3) μινεσ ςε μια βάρδια, 8 ϊρεσ, από τισ 10:00 ζωσ τισ 18:00, οι οποίοι 

κα είναι ςε ετοιμότθτα κακθμερινά για παροχι άμεςθσ βοικειασ ςτισ υφιςτάμενεσ λουτρικζσ εγκαταςτάςεισ ςτα 

διοικθτικά όρια του Διμου. Περιλαμβάνονται επίςθσ όλεσ οι προβλεπόμενεσ δαπάνεσ του προςωπικοφ 

(μιςκοδοςία, αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, ςτολζσ κλπ).  

Θ ενδεικτικι δαπάνθ τθσ παραπάνω εργαςίασ για το ζτοσ 2020 (τρεισ μινεσ), υπολογίηεται ςτο ποςό των 

δεκαεννζα χιλιάδων εννιακόςια ενενιντα πζντε ευρϊ 19.995,00 € πλζον ΦΠΑ 24% ποςοφ τεςςάρων χιλιάδων 

επτακοςίων ενενιντα οκτϊ ευρϊ και ογδόντα λεπτϊν 4.798,80 €. 

Για τθν παραπάνω υπθρεςία ζχει προβλεφκεί πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό του Διμου ζτουσ 2020 ςτον Κ.Α. 

70.6162.0006. 

Θ εργαςία κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του N.4412/2016. 

Θα εκτελεςτεί από τον ανάδοχο που κα διακζτει το απαραίτθτο βάςει νομοκεςίασ (Π.Δ. 31/2018) 

μθχανοκίνθτο ςκάφοσ τουλάχιςτον πζντε (5) μζτρων, το προςωπικό ςε κακθμερινι βάςθ (τον χειριςτι του ςκάφουσ 

και το ναυαγοςϊςτθ), τον λοιπό εξοπλιςμό, τα αναλϊςιμα, τθν τεχνογνωςία και ανάλογθ εμπειρία που είναι 

απαραίτθτα για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εταιρεία παροχισ τθσ υπθρεςίασ, πρζπει να εξειδίκευςθ εκτόσ των άλλων, ςε χωριςτό κεφάλαιο τθσ 

προςφοράσ τα παρακάτω: 

1. Σισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ. 

2. Σεχνικά ςτοιχεία του ςκάφουσ για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ. 

 

Σον ανάδοχο τθσ υπθρεςίασ κα βαρφνουν οι πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ κρατιςεισ που ιςχφουν τθν θμζρα 

δθμοπράτθςθσ τθσ εργαςίασ.  

Ο Φ.Π.Α. βαρφνει τθν ανακζτουςα αρχι. 

Οι παραπάνω υπθρεςίεσ κρίνονται απαραίτθτεσ για να επιτευχκεί θ αςφάλεια των λουομζνων κατά τθ 

διάρκεια τθσ κολυμβθτικισ περιόδου για το ζτοσ 2020. 

Σο CPV τθσ υπθρεςίασ είναι 92332000-7, «Τπηρεςίεσ Λουτρικών Εγκαταςτάςεων Παραλιών» 

Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να διακζτουν: 

 Ζνα μθχανοκίνθτο ταχφπλοο ςκάφοσ, εγγεγραμμζνο ςε Βιβλίο Εγγραφισ Μικρϊν καφϊν ωσ επαγγελματικό, 

ολικοφ μικουσ τουλάχιςτον πζντε (5) μζτρων χρϊματοσ εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιαςμζνο με τα 

προβλεπόμενα για τθν κατθγορία του εφόδια ςφμφωνα με το ΠΔ 31/2018. 

 Ναυαγοςϊςτθ με άδεια λιμενικισ αρχισ ςε ιςχφ, 

 Χειριςτι με άδεια Χειριςτι Σαχφπλοου ςε ιςχφ, 

 Άδεια Εργαςίασ από το Λιμεναρχείο ςε ιςχφ. 

 

 

 Μυτιλινθ 24 / 06 / 2020 Μυτιλινθ 24 / 06 / 2020 

 Θ υντάξαςα Θεωρικθκε 

 Θ Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Θ Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ 

 

 Γεωργία Μπλζτςα Ιωάννα Οικονομίδου 

 MSc Περιβαλλοντολόγοσ ΠΕ Πολ/κόσ Μθχανικόσ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΙΝΟΤ 

& ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Αρ. Μελέτης: 60/2020 

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΗ 

ΚΑΛΤΨΗ ΠΟΛΤΤΧΝΑΣΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΜΤΣΙΛΗΝΗ (ΚΑΛΤΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΑΧΤΠΛΟΟΤ 

ΚΑΦΟΤ) 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 24.793,80 € ΤΜΠ. ΦΠΑ 

Κ.Α. :  70.6162.0006. Π/Τ 2020 

CPV: 92332000-7, «Τπηρεςίεσ Λουτρικών 

Εγκαταςτάςεων Παραλιών» 

 

 

2. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Θ ενδεικτικι δαπάνθ τθσ παραπάνω εργαςίασ για το ζτοσ 2020 (τρεισ μινεσ), υπολογίηεται ςτο ποςό των 

δεκαεννζα χιλιάδων εννιακόςια ενενιντα πζντε ευρϊ 19.995,00 € πλζον ΦΠΑ 24% ποςοφ τεςςάρων χιλιάδων 

επτακοςίων ενενιντα οκτϊ ευρϊ και ογδόντα λεπτϊν 4.798,80 €. 

Θ υπθρεςία κα είναι για ςυνεχόμενθ χρονικι περίοδο τριϊν μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, 

κακθμερινά για οκτϊ ϊρεσ θμερθςίωσ. 

Μινεσ Απαςχόλθςθσ: τρεισ 

Θ δαπάνθ αφορά τθ χριςθ του Ναυαγοςωςτικοφ ςκάφουσ και τθν επάνδρωςι του για τουσ παραπάνω τρεισ 

μινεσ. 

 

Α/Α ΕΙΔΟ Μήνεσ 

Ενδεικτική 

Σιμή 

Μονάδοσ/

μήνα 

€ 

Μερικό 

φνολο 

€ 

1. ΔΑΠΑΝΗ ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΟΤ ΚΑΦΟΤ 3 2.300,00 6.900,00 

2. ΔΑΠΑΝΗ ΣΕΛΕΧΩΗ ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΟΤ ΚΑΦΟΤ 3 4.365,00 13.095,00 

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 19.995,00 

ΦΠΑ (24%) 4.798,80 

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24.793,80 

 

 

 Μυτιλινθ 24 / 06 / 2020 Μυτιλινθ 24 / 06 / 2020 

 Θ υντάξαςα Θεωρικθκε 

 Θ Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Θ Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ 

 

 Γεωργία Μπλζτςα Ιωάννα Οικονομίδου 

 MSc Περιβαλλοντολόγοσ ΠΕ Πολ/κόσ Μθχανικόσ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΙΝΟΤ 

& ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Αρ. Μελέτης: 60/2020 

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΗ 

ΚΑΛΤΨΗ ΠΟΛΤΤΧΝΑΣΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΜΤΣΙΛΗΝΗ (ΚΑΛΤΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΑΧΤΠΛΟΟΤ 

ΚΑΦΟΤ) 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 24.793,80 € ΤΜΠ. ΦΠΑ 

Κ.Α. :  70.6162.0006. Π/Τ 2020 

CPV: 92332000-7, «Τπηρεςίεσ Λουτρικών 

Εγκαταςτάςεων Παραλιών» 

 

 

 

 

3. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ‐ Αντικείμενο Τπηρεςίασ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ ςυγγραφι υποχρεϊςεων για τθ Ναυαγοςωςτικι κάλυψθ πολυςφχναςτων 

παραλιϊν Διμου Μυτιλινθσ ζτουσ 2020 (Κάλυψθ αναγκϊν ταχφπλοου ςκάφουσ), για τθν χρονικι περίοδο τριϊν (3) 

μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο Διμοσ Μυτιλινθσ κα ανακζςει, τθν προαναφερόμενθ ναυαγοςωςτικι υπθρεςία ςε ανάδοχο που κα 

διακζτει το προςωπικό, τον εξοπλιςμό και τθν τεχνογνωςία απαραίτθτα για τθν καλι εκτζλεςι του.  

Πιο ςυγκεκριμζνα για τισ ανάγκεσ του Διμου Μυτιλινθσ για το ζτοσ 2020 προβλζπεται θ φπαρξθ 

μθχανοκίνθτου μικροφ ταχφπλοου ςκάφουσ μικουσ τουλάχιςτον 5 μζτρων. 

Σο ςκάφοσ κα πρζπει να είναι επανδρωμζνο με το χειριςτι του και ζνα ναυαγοςϊςτθ, οι οποίοι κα είναι ςε 

ετοιμότθτα κακθμερινά για 8 ϊρεσ από τισ 10:00 ζωσ τισ 18:00, για παροχι άμεςθσ βοικειασ ςτα διοικθτικά όρια 

του Διμου. 

ΑΡΘΡΟ 2 ‐ Διάκριςη χώρου υπηρεςίασ 

Ωσ χϊροσ ςυμβατικισ παροχισ υπθρεςιϊν του ανάδοχου ορίηεται θ παρόχκια ηϊνθ των ακτϊν του ∆ιµου 

Μυτιλινθσ 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ‐ Μεθοδολογία εκτζλεςησ υπηρεςιών  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει το ςκάφοσ επανδρωμζνο με ζνα χειριςτι ταχυπλόου και ζνα 

ναυαγοςϊςτθ και όλα τα υλικά, τεχνικά και μθχανικά μζςα που προβλζπονται υπ’ αρικμό ΠΔ 31/04.04.2018 (ΦΕΚ 

61/Α’) ωσ απαραίτθτα για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ και ποιο ςυγκεκριμζνα:  

Ζνα μθχανοκίνθτο μικρό ταχφπλοο ςκάφοσ, εγγεγραμμζνο ςε Βιβλίο Εγγραφισ Μικρϊν καφϊν ωσ 

επαγγελματικό, ολικοφ μικουσ τουλάχιςτον πζντε (5) μζτρων. 

Σο παραπάνω ςκάφοσ κα πρζπει να είναι χρϊματοσ εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιαςμζνο με τα προβλεπόμενα 

για τθν κατθγορία του εφόδια. το μζςο των πλευρϊν του ςκάφουσ, δεξιά και αριςτερά, να είναι γραμμζνθ θ 

ζνδειξθ ΩΣΙΚΟ ΚΑΦΟ και, κάτωκεν αυτισ, θ ζνδειξθ RESCUE BOAT, μπλε απόχρωςθσ. Επιπλζον, πρζπει να είναι 

εφοδιαςμζνο με μόνιμα εγκατεςτθμζνο προβολζα, κακϊσ και με VHF GPS - PLOTER- ΦΟΡΘΣΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

ΝΑΤΑΓΟΩΣΘ – ΦΟΡΘΣΟ ΑΠΙΝΙΔΩΣΘ. 

Πλθςίον ι εντόσ του ςκάφουσ κα βρίςκονται ο χειριςτισ του και ζνασ ναυαγοςϊςτθσ, όντεσ ςε ετοιμότθτα 

κακθμερινά για παροχι άμεςθσ βοικειασ ςτισ υφιςτάμενεσ λουτρικζσ εγκαταςτάςεισ ςτα διοικθτικά όρια του 

Διμου. 
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Περιλαμβάνονται, ο Χειριςτισ, ο Ναυαγοςϊςτθσ, αυτοί που κα κάνουν τα ρεπό τουσ, το ςκάφοσ, τα ςωςτικά 

του, το GPS Plotter, κακϊσ και τα απαιτοφμενα καφςιμα και λοιπά αναλϊςιμα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ‐ Προςωπικό εκτζλεςησ τησ ναυαγοςωςτικήσ υπηρεςίασ 

Σο προςωπικό που κα διακζςει ο ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ναυαγοςωςτικισ υπθρεςίασ κα είναι το 

απαιτοφμενο, ςφμφωνα µε τθν νομοκεςία δθλαδι όςα άτομα χρειάηονται ωσ ναυαγοςϊςτεσ εφοδιαςμζνοι µε τθν 

απαραίτθτθ άδεια από τθν Λιμενικι Αρχι, θ οποία κα είναι ςε ιςχφ ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και οι 

χειριςτζσ ταχυπλόου. 

Ο χειριςτισ του ςκάφουσ και ζνασ ναυαγοςϊςτθσ κα βρίςκονται πλθςίον ι εντόσ του ναυαγοςωςτικοφ ςκάφουσ 

και κα είναι ςε ετοιμότθτα κακθμερινά για παροχι άμεςθσ βοικειασ ςτισ υφιςτάμενεσ λουτρικζσ εγκαταςτάςεισ.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 ‐ Δαπάνη τησ υπηρεςίασ 

Θ δαπάνθ τθσ υπθρεςίασ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ ωσ προσ τθν απαίτθςθ του ταχφπλοου ςκάφουσ τουλάχιςτον 

5 μζτρων, ςφμφωνα με το ΠΔ 31/2018, για τρεισ μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, προχπολογίηεται ςτο 

ποςό των 19.995,00 € και δαπάνθ ΦΠΑ 24% 4.798,80 € και ςυνολικι δαπάνθ υπθρεςίασ 24.793,80 €. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 : Γενικοί όροι και προχποθζςεισ εκτζλεςησ τησ ναυαγοςωςτικήσ υπηρεςίασ 

6.1 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επιςκεφκοφν τουσ χϊρουσ που αφοροφν το αντικείμενο τθσ ναυαγοςωςτικισ 

υπθρεςίασ για να λάβουν γνϊςθ των επιτόπιων ςυνκθκϊν εργαςίασ κυρίωσ ςε ότι αφορά τισ κζςεισ κακθκόντων, 

τισ μεταφορζσ, διάκεςθ, διαχείριςθ και αποκικευςθ υλικϊν τθ δυνατότθτα εξαςφάλιςθσ εν γζνει προςωπικοφ, 

τισ φυςικζσ ςυνκικεσ ςτον τόπο εργαςιϊν, τθν διαμόρφωςθ και κατάςταςθ του εδάφουσ, το είδοσ και τα μζςα 

(μθχανιματα, υλικά και υπθρεςίεσ) που κα απαιτθκοφν πριν τθν ζναρξθ και κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και 

οιαδιποτε άλλα κζματα που με οιοδιποτε τρόπο μποροφν να επθρεάςουν τισ εργαςίεσ, τθν πρόοδο το κόςτοσ 

εργαςίασ ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ .  

 

6.2 Θεωρείται δεδομζνο ότι οι ενδιαφερόμενοι ζλαβαν πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ και των ειδικϊν 

ςυνκθκϊν τθσ υπθρεςίασ. ε καμιά περίπτωςθ ο ανάδοχοσ δεν κα μπορεί να ςτθρίηεται ςτθν άγνοια των 

ςυνκθκϊν και αναγκϊν τθσ παραλιακισ ηϊνθσ του Διμου για περιπτϊςεισ προβλθμάτων ι αδυναμίασ εκτζλεςθσ 

υπθρεςιϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων.  

 

6.3 Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει τοπικι τεχνικι υποδομι και οργάνωςθ, θ οποία κα του εξαςφαλίηει 

ςυνεχϊσ τθν απόλυτθ υποςτιριξθ και απρόςκοπτθ λειτουργία του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, που κα 

χρθςιμοποιεί για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν. Οι ενδιαφερόμενοι κα υποβάλουν ςτοιχεία µε τα οποία κα 

αποδεικνφεται τεχνικι υποδομι και οργάνωςθ που διακζτουν και κα εφαρμόςουν (προςωπικό, εξοπλιςμόσ 

κ.λ.π.).  

 

6.4 Ο ανάδοχοσ τελεί πάντοτε υπό τθν εποπτεία τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Διμου, προσ τισ εντολζσ και οδθγίεσ 

τθσ οποίασ οφείλει απόλυτθ ςυμμόρφωςθ και ευρίςκεται ςε ςυνεχι επαφι για να πιςτοποιείται και θ εκτζλεςθ 

υπθρεςίασ του.  

 

6.5 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί ναυαγοςωςτικισ υπθρεςίασ.  

 

6.6 Σο πάςθσ φφςεωσ και ειδικότθτασ ζμμιςκο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ τθσ ναυαγοςωςτικισ υπθρεςίασ 

αμείβεται και αςφαλίηεται αποκλειςτικά από τον ανάδοχο. θμειϊνεται ρθτά ότι απαγορεφεται θ απαςχόλθςθ 

αναςφάλιςτου προςωπικοφ. ε περίπτωςθ απαςχόλθςθσ αλλοδαπϊν κα πρζπει αυτοί να κατζχουν νόμιμθ άδεια 

εργαςίασ, θ οποία κα κεωρείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ.  

 

6.7 Σο προςωπικό που κα χρθςιμοποιεί ο ανάδοχοσ κα αντικακίςταται, εφόςον το απαιτιςει ο Διμοσ, ςε 

περίπτωςθ που κα κρικοφν ακατάλλθλοι για τθν ομαλι διεκπεραίωςθ του ςυμβατικοφ ζργου. 
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6.8 Ο εξοπλιςμόσ του ανάδοχου που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ κα πρζπει να 

διατθρείται κακαρόσ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 : . Ειδικοί όροι και προχποθζςεισ εκτζλεςησ τησ ναυαγοςωςτικήσ υπηρεςίασ 

7.1 ε περίπτωςθ βλάβθσ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ι αδυναμίασ εκτζλεςθσ εργαςίασ, ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αντικατάςταςι του µε άλλο ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα 

υπθρεςιϊν χωρίσ διακοπι. Παράλλθλα υποχρεοφται να ειδοποιιςει άμεςα τθν αρμόδια υπθρεςία και το 

Λιμεναρχείο για τθν αδυναμία εκτζλεςθσ τθσ προγραμματιςμζνθσ υπθρεςίασ και να ενθμερϊςει µε ποιο τρόπο 

και ςε πόςο χρονικό διάςτθμα κα προβεί ςτθν επανόρκωςι τθσ.  

 

7.2 Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να υποκαταςτακεί ςτθν ςφμβαςθ ι για κάποιο μζροσ αυτισ, από άλλο φυςικό ι 

νομικό πρόςωπο χωρίσ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του Διμου.  

 

7.3 Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ και ευκφνθ, να παίρνει όλα τα μζτρα που πρζπει για τθν αςφάλεια του 

προςωπικοφ που απαςχολεί για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ και για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ι ηθμιϊν ςε 

οποιαδιποτε πρόςωπα ι πράγματα. Για ατυχιματα ι ηθμιζσ που τυχόν κα ςυμβοφν ςτο προςωπικό του 

ανάδοχου ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ο Διμοσ δεν ζχει καμιά ευκφνθ και ο ανάδοχοσ ζχει αποκλειςτικά τισ 

ευκφνεσ, τόςο τισ αςτικζσ όςο και τισ ποινικζσ, ςφμφωνα µε τισ διατάξεισ των οικείων νόμων για τισ περιπτϊςεισ 

αυτζσ.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 : . Παραλαβή - Πληρωμή παρεχόμενων εργαςιών 

8.1 Θ πλθρωμι κα γίνεται ανά μινα και ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυντάςςει μία μθνιαία βεβαίωςθ 

καλισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν εντόσ 10 θμερϊν από το πζρασ του βεβαιωμζνου μινα. 

 

8.2 Σα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν πλθρωμι τθσ αξίασ των ςυμβατικϊν παρεχόμενων εργαςιϊν 

είναι:  

α.   Σο τιμολόγιο του ανάδοχου, 

β. Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που προβλζπεται από τθν ςχετικι νομοκεςία (αςφαλιςτικι, φορολογικι 

ενθμερότθτα κλπ), 

 

ΑΡΘΡΟ 9: Περιεχόμενο προςφοράσ 

Θ προςφορά των διαγωνιηόμενων κα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω.   

9.1 Οικονομικι προςφορά.  

9.1.1 Θ οικονομικι προςφορά κα αφορά για τθν εκτζλεςθ προςφερόμενων υπθρεςιϊν για χρονικι διάρκεια 

τριϊν (3) μθνϊν για το ζτοσ 2020.  

ε χωριςτό κεφάλαιο τθσ προςφοράσ κα εξειδικεφονται τα παρακάτω: 

1. Σισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ. 

2. Σεχνικά ςτοιχεία του ςκάφουσ για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ. 

9.1.2 Για τθν διαμόρφωςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ, οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να λάβουν υπ' όψιν ότι ο 

ανάδοχοσ µε δικι του ευκφνθ και μζριμνα αναλαμβάνει το κόςτοσ και τα ζξοδα που αφοροφν 

 τθν διάκεςθ του ςυνόλου του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ, τθν αποκικευςι του και τθν διαςφάλιςι του.  

 Σα ζξοδα μεταφοράσ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ κακϊσ και το τακτικό service και ςυντιρθςθ για τθν 

διαςφάλιςθ τθσ άψογθσ λειτουργίασ του. 

 τον κακαριςμό του εξοπλιςμοφ. 

 τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ κακϊσ και διάφορα ςυναφι τζλθ και φόροι  

  τθν αμοιβι (μιςκοδοςία και εργοδοτικζσ ειςφορζσ) του απαςχολοφμενου προςωπικοφ (ναυαγοςϊςτεσ, 

χειριςτζσ ςκάφουσ) και λοιπά ςυναφι ζξοδα µε τθν απαςχόλθςθ του. 
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 το "management" τθσ ναυαγοςωςτικισ υπθρεςίασ (εκπαίδευςθ προςωπικοφ, τεχνικι υποςτιριξθ, παροχι 

τεχνογνωςίασ ςτθν εκτζλεςθ τθσ ναυαγοςωςτικισ υπθρεςίασ, εποπτεία και ςχεδιαςμόσ των υπθρεςιϊν, 

κλπ). 

9.2 Σεχνικι προςφορά.  

Εξοπλιςμόσ εκτζλεςθσ τθσ ναυαγοςωςτικισ υπθρεςίασ. Για τθν άριςτθ και απρόςκοπτθ εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ, 

οι ενδιαφερόμενοι υποχρεοφνται να διακζτουν τον απαιτοφμενο και κατάλλθλο εξοπλιςμό ςε είδοσ, αρικμό και 

λειτουργικότθτα, που κα κακορίηουν ςτθν προςφορά τουσ. Ο εξοπλιςμόσ κα είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ για 

κατάλλθλθ εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και κα αποδεικνφεται µε τιμολόγια ι μιςκωτιρια. ε κάκε περίπτωςθ ο 

ενδιαφερόμενοσ κα πρζπει αν κρικεί ανάδοχοσ του ζργου να παρουςιάςει τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό ςε πζντε 

(7) μζρεσ από τθν πρόςκλθςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ. 

9.3 Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ 

 

ΑΡΘΡΟ 10: Επιλογή ανάδοχου 

10.1 Μετά τθν υποβολι προςφορϊν ο Διμοσ διατθρεί, επί ποινι αποκλειςμοφ, το δικαίωμα υποβολισ 

διευκρινιςτικϊν ερωτιςεων προσ τουσ διαγωνιηόμενουσ προκειμζνου να διευκρινίςει τυχόν αςάφειεσ των 

προςφορϊν τουσ (τεχνικοφ χαρακτιρα).  

10.2 Θ επιλογι του ανάδοχου κα γίνει µε βάςθ τθν χαμθλότερθ τιμι για το ςφνολο του ζργου.  

10.3 Αξιολογοφνται µόνο οι προςφορζσ που είναι αποδεκτζσ ςφμφωνα µε τουσ κακοριηόμενουσ ουςιϊδεισ όρουσ 

τθσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων. Ουςιϊδεισ όροι κεωροφνται όλοι οι όροι εκτόσ όςων ρθτά κακορίηονται ωσ 

επουςιϊδεισ ι µθ επικυμθτοί.  

 

ΑΡΘΡΟ 11: υμβατικά ςτοιχεία 

υμβατικά ςτοιχεία που διζπουν τουσ όρουσ τθσ ναυαγοςωςτικισ υπθρεςίασ κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 

α) Σο ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί µε τον ανάδοχο.  

β) Θ προςφορά του ανάδοχου. 

γ) Θ παροφςα υγγραφι Τποχρεϊςεων  

δ) Θ υπ’ αρικμ. 60/2020 μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ, Πραςίνου και Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου 

Μυτιλινθ.  

 

ΑΡΘΡΟ 12: Ιςχφουςεσ, διατάξεισ 

 

Θ διενζργεια και θ εκτζλεςθ του ναυαγοςωςτικοφ ζργου διζπονται από τισ παρακάτω διατάξεισ. 

1. Σου Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),(ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016)»  

2. Σου Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», όπωσ ζχει 

ςυμπλθρωκεί από το άρκρο 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 /τ. Αϋ/2-2-2012), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει 

με τθν Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (ΠΝΠ) ΦΕΚ 102/τ.Αϋ/26-8-2015 «Κατεπείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθν 

ομαλι λειτουργία των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ», κακϊσ και αναδιατυπωκεί και ιςχφει με το άρκρ. 

22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Αϋ/23.2.2007) «Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων μεταναςτευτικισ πολιτικισ 

και λοιπϊν ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ», 

κακϊσ και ςφμφωνα με τθν παρ. 13 του άρκρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Αϋ/23‐12‐2008) 

«Αναδιοργάνωςθ τθσ δθμοτικισ αςτυνομίασ και ρυκμίςεισ λοιπϊν κεμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου 

Εςωτερικϊν» κ.λ.π. διατάξεισ.  

3. Σου Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7-6-2010) «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ 

διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ».  

4. Σου Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 13Α’/15-6-1995) «Προςαρμογι νομοκεςίασ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν 

ςτισ διατάξεισ για τθ Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ».  

5. Σου Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α’/20-3-2007) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 

νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ».  

6. του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Τπουργοφ Εςωτερικϊν   
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7. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»  

8. Σου Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Αϋ/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ»  

9. Σου Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Αϋ/28-6-2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 

τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκαν από τισ διατάξεισ 

του Ν. 4337/15 και ιςχφουν ςιμερα.  

10. Σου ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και 

Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και 

ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου,    

11. Σθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 

16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,   

12. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»  

13. Σου Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/9-3-1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα διοικθτικισ διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  

14. Σου άρκρου 18 του N. 4469/2017 (ΦΕΚ 62/τ. Αϋ/03.05.2017): «Εξωδικαςτικόσ μθχανιςμόσ ρφκμιςθσ οφειλϊν 

επιχειριςεων και άλλεσ διατάξεισ»  

15. Σο άρκρο 47 του νόμου 4688/24.05.2020 «Ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, διατάξεισ για τθν τουριςτικι ανάπτυξθ 

και άλλεσ διατάξεισ» ΦΕΚ 101/Α’ 

16. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του 

ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου 

που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά 

παραπάνω. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: Επιβαρφνςεισ ανάδοχου 

Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται µε τουσ ιςχφοντεσ κατά τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ, πλθν 

του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: Διάρκεια ςυμβατικοφ αντικειμζνου 

Θ ςυμβατικι διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ κακορίηεται για τρεισ (3) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ.  

 

ΑΡΘΡΟ 15: Προςωπικό – Σεχνικόσ & Μηχανικόσ εξοπλιςμόσ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται τθν θμζρα ζναρξθσ τθσ 3μθνθσ ςφμβαςθσ να παρουςιάςει ςτθν αρμόδια υπθρεςία το 

ςφνολο του απαιτοφμενου τεχνικοφ και μθχανικοφ εξοπλιςμοφ που αναφζρεται ςτο τιμολόγιο τθσ παροφςθσ 

εγκατεςτθμζνο. 

 

 

 Μυτιλινθ 24 / 06 / 2020 Μυτιλινθ 24 / 06 / 2020 

 Θ υντάξαςα Θεωρικθκε 

 Θ Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Θ Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ 

 

 Γεωργία Μπλζτςα Ιωάννα Οικονομίδου 

 MSc Περιβαλλοντολόγοσ ΠΕ Πολ/κόσ Μθχανικόσ 
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΟΛΤΤΧΝΑΣΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

(ΚΑΛΤΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΑΧΤΠΛΟΟΤ ΚΑΦΟΤ) 

                                                                                                                       ΠΡΟ: ΔΘΜΟ ΜΤΣΙΛΘΝΘ 

 

Ο ………………………………………………………………………………………………….…………….... νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… με ζδρα 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… , 

Σθλζφωνο …………………………………………………FAX ………………………………………email …………………...........…………………...., 

ΑΦΜ ………………………………………..……………………………..........................….. ΔΟΤ ………………………………………………….., 

υποβάλλει τθν ακόλουκθ προςφορά : 

Α/Α ΕΙΔΟ Μήνεσ 

Σιμή 

Μονάδοσ/

μήνα 

€ 

Μερικό 

φνολο 

€ 

1. ΔΑΠΑΝΗ ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΟΤ ΚΑΦΟΤ 3  
 

2. ΔΑΠΑΝΗ ΣΕΛΕΧΩΗ ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΟΤ ΚΑΦΟΤ 3  
 

ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ ΦΠΑ  

ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ   

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Με τθν παροφςα δθλϊνω υπεφκυνα ότι ζλαβα πλιρθ γνϊςθ όλων των όρων τθσ υπ’ αρικμό .60 /2020 μελζτθσ που 

αποτελεί ςυμβατικι υποχρζωςι μου και απορρζει από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και το Π.Δ. 31/2018 και 

προςφζρω τθν παραπάνω τιμι 

 

Θμ/νια  _________________ 

Ο ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ 

  

(Τπογραφι - φραγίδα) 


