
 

 
 

            Η παρούσα Μελέτη αφορά υπηρεσίες Εποπτών Ασφαλείας  σύμφωνα με το 
άρθρο 21 της ΥΑ αριθ. Γ1)443 «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής 
και λειτουργίας αυτών» στο Φ.Ε.Κ. 87/τ.Β΄/24-01-1973 με κωδικό  CPV 79713000-5 
όπως προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την ασφαλή λειτουργία των 
Κολυμβητηρίων  του Ν.Π.Δ.Δ.«Ο.Π.Α.Α.Π.». 
            Εξυπηρετεί πρόγραμμα κολύμβησης διάρκειας 12 δώδεκα  μηνών των 2 
κολυμβητηρίων του Δήμου Περιστερίου για τα έτη 2017-2018. 
           Περιλαμβάνει ημερήσια εργασία ελάχιστα 7 εποπτών ασφαλείας μέχρι 8 ώρες από 
Δευτέρα έως Σάββατο  που δεν υπερβαίνει τις 160 ώρες εργασίας τον Μήνα για κάθε 
Επόπτη Ασφαλείας. 
Η ωριαία δαπάνη ανά Επόπτη Ασφαλείας ανέρχεται στα 6,34 € όπως περιγράφεται στο  
τιμολόγιο μελέτης . 
           Περιλαμβάνει ημερήσια εργασία ελάχιστα 4 εποπτών ασφαλείας μέχρι 8 ώρες την 
Κυριακή που δεν υπερβαίνει τις 32 ώρες εργασίας τον Μήνα για κάθε Επόπτη 
Ασφαλείας.  
Η ωριαία δαπάνη ανά Επόπτη Ασφαλείας ανέρχεται στα 11,10 € όπως περιγράφεται στο  
τιμολόγιο μελέτης. 
                     Το πρόγραμμα κολύμβησης (ώρες εργασίας Εποπτών Ασφαλείας) 
προτείνουν  οι υπηρεσίες αθλητισμού Ο.Π.Α.Α.Π.,  και μπορούν  να μειωθούν ανάλογα 
νε τις ανάγκες τις υπηρεσίας. 
             Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται στο 
ποσό των 130.000,00, συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%,   θα βαρύνει τον Κ.Α. 
15.6142.01 με τίτλο << αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου>> . Για το έτος 
2017 προβλεπόμενη  δαπάνη  86.666,67 συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%. Για το 
έτος 2018 προβλεπόμενη  δαπάνη  43.333,33 συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%.  
            Θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό με Κ.Α. 15.6142.01  
και τίτλο << αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου>>  του Ν.Π.Δ.Δ.. 
«Ο.Π.Α.Α.Π.» 
            Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με διαγωνισμό  «ανοικτή διαδικασία » Ν. 
4412/16 άρθρο 27. Η κατακύρωση των υπηρεσιών θα γίνει σε συμμετέχοντα στο 
διαγωνισμό που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Μετά την επικύρωση του 
αποτελέσματος με πρόσκληση καλείται ο μειοδότης να υπογράψει σύμβαση , σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 2463/06 και του Ν. 4412/16 ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016. 
 

       Περιστέρι : 15-02-17  
Ο Συντάξας 

 
                        Δημήτριος Συριόπουλος 
              Αρχιτέκτων Μηχανικός  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   

          ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ» 
 
ΜΕΛΕΤΗ:           ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
 
ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  :       15.6142.01 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ         :   130.000,00 €       2017-2018 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ       :     ANOIKΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CPV       :     79713000-5 
 
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ             :      02 / 15-02-2017 
 



 

 
 

Άρθρο 1ο (Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών) 

 
Η παρούσα Μελέτη αφορά υπηρεσίες Εποπτών Ασφαλείας  σύμφωνα με το 

άρθρο 21 της ΥΑ αριθ. Γ1)443 «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής 
και λειτουργίας αυτών» στο Φ.Ε.Κ. 87/τ.Β΄/24-01-1973 με κωδικό  CPV 79713000-5 
όπως προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την ασφαλή λειτουργία των 
Κολυμβητηρίων  του Ν.Π.Δ.Δ.«Ο.Π.Α.Α.Π.». 
            Εξυπηρετεί πρόγραμμα κολύμβησης διάρκειας 12 δώδεκα  μηνών των 2 
κολυμβητηρίων του Δήμου Περιστερίου για τα έτη 2017-2018. 
           Περιλαμβάνει ημερήσια εργασία ελάχιστα 7 εποπτών ασφαλείας μέχρι 8 ώρες από 
Δευτέρα έως Σάββατο  που δεν υπερβαίνει τις 160 ώρες εργασίας τον Μήνα για κάθε 
Επόπτη Ασφαλείας. 
Η ωριαία δαπάνη ανά Επόπτη Ασφαλείας ανέρχεται στα 6,34 € όπως περιγράφεται στο  
τιμολόγιο μελέτης . 
           Περιλαμβάνει ημερήσια εργασία ελάχιστα 4 εποπτών ασφαλείας μέχρι 8 ώρες την 
Κυριακή που δεν υπερβαίνει τις 32 ώρες εργασίας τον Μήνα για κάθε Επόπτη 
Ασφαλείας.  
Η ωριαία δαπάνη ανά Επόπτη Ασφαλείας ανέρχεται στα 11,10 € όπως περιγράφεται στο  
τιμολόγιο μελέτης . 
                     Το πρόγραμμα κολύμβησης ( ώρες εργασίας Εποπτών Ασφαλείας) 
προτείνουν  οι υπηρεσίες αθλητισμού Ο.Π.Α.Α.Π.,  και μπορούν  να μειωθούν ανάλογα 
νε τις ανάγκες τις υπηρεσίας. 
             Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται στο 
ποσό των 130.000,00, συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%,   θα βαρύνει τον Κ.Α. 
15.6142.01 με τίτλο << αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου>> . Για το έτος 
2017 προβλεπόμενη  δαπάνη  86.666,67 συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%. Για το 
έτος 2018 προβλεπόμενη  δαπάνη  43.333,33 συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%.  
            Θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό με Κ.Α. 15.6142.01  
και τίτλο << αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου>>  του Ν.Π.Δ.Δ.. 
«Ο.Π.Α.Α.Π.» 
            Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με διαγωνισμό  «ανοικτή διαδικασία » Ν. 
4412/16 άρθρο 27. Η κατακύρωση των υπηρεσιών θα γίνει σε συμμετέχοντα στο 
διαγωνισμό που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Μετά την επικύρωση του 
αποτελέσματος με πρόσκληση καλείται ο μειοδότης να υπογράψει σύμβαση , σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 2463/06 και του Ν. 4412/16 ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   

          ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ» 
 
ΜΕΛΕΤΗ:           ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
 
ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  :       15.6142.01 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ         :   130.000,00 €       2017-2018 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ       :     ANOIKΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CPV       :     79713000-5 
 
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ             :      02 / 15-02-2017 
 



 

Άρθρο  2ο (Ισχύουσες διατάξεις) 

 
Η συγκεκριμένη δαπάνη διέπεται από  κάτωθι νομοθεσία: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 240-242 του Ν. 3463/2006. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 

3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016. 
5.  Του Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114Α΄ κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, των 

ισχυουσών διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα όπως 
αναδιατυπώθηκαν τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν. 3536/07 ΦΕΚ 42 
Α΄. 

6. Υπουργική απόφαση Γ1/443/1973  ΦΕΚ 87Β/1973 κολυμβητικές δεξαμενές. 
 

 
Άρθρο 3ο: Εγκύκλιοι – Προδιαγραφές 
 
1. Κατά την εκτέλεση των δημοτικών και κοινοτικών υπηρεσιών, ακολουθούνται οι 

οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι 
αντίστοιχες προς το είδος των εκτελουμένων εργασιών, Τεχνικές Προδιαγραφές οι 
αναφερόμενες, στο Τιμολόγιο μελέτης και στον ενδεικτικό προυπολογισμό. 

 
2. Εφαρμόζονται Ν. 4412/16 άρθρο 54 παράγραφος 1 και οι επίσημοι Ελληνικοί 

Κανονισμοί και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιοι, οι επίσημοι Γερμανικοί 
Κανονισμοί ή άλλοι ανάλογοι ξένοι επίσημοι κανονισμοί. 

 

 

Άρθρο 4ο: Συμβατικά στοιχεία 
 

Για την εκτέλεση της σύμβασης , θα ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 240-242 του Ν. 3463/2006. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016. 
5. Του Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114Α΄ κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, των ισχυουσών 
διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα όπως αναδιατυπώθηκαν 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν. 3536/07 ΦΕΚ 42 Α΄. 
6. Υπουργική απόφαση Γ1/443/1973  ΦΕΚ 87Β/1973 κολυμβητικές δεξαμενές. 

 
                  Τα τεύχη δημοπράτησης και τα άλλα συμβατικά τεύχη 
αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους και σε περίπτωση ασυμφωνίας των όρων τους 
εφαρμόζεται πάγια η παρακάτω σειρά ισχύος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σειρά στη 
διακήρυξη της δημοπρασίας: 
 

1.  Η Διακήρυξη της δημοπρασίας 
2. Το Έντυπο Οικονομικής  Προσφοράς 
3. Το Τιμολόγιο Μελέτης 
4. Η  Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 
5. Η Τεχνική Περιγραφή του έργου 
6. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης 

 
 



Άρθρο 5ο:Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 
 
                Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα διάσωσης σύμφωνα με το 
αντικείμενο των υπηρεσιών Εποπτών Ασφαλείας (Ναυαγοσώστες) σχετικά με το άρθρο 
21 Φ.Ε.Κ. 87 Β /1973, όπως προβλέπονται στο Ν.4412/16 άρθρο 25 παράγραφος 1 & 2 
- άρθρο75 παράγραφοι 1,2,3. 
 
 
Άρθρο 6ο:Διαδικασία επιλογής Αναδόχου Σύστημα υποβολής οικονομικών  
Προσφορών  

 
6.1         Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία » του άρθρου 

27 του Ν. 4412/16. Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει σε 
συμμετέχοντα στο διαγωνισμό που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι - επί ποινή αποκλεισμού - μαζί με την προσφορά τους πρέπει 
να υποβάλλουν όσα προβλέπονται στο Ν.4412/2016 άρθρο 73 παράγραφος 1 άρθρο 74 
παράγραφος 1 άρθρο 75 παράγραφος 2 &4 και περιγράφονται στη διακήρυξη. 
         Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία ». Η κατακύρωση της 
παροχής υπηρεσιών θα γίνει σε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό που θα προσφέρει τη 
χαμηλότερη τιμή. 
 
6.2  Ο χρόνος  ισχύος της οικονομικής προσφοράς είναι έξι (6) μήνες.  
 
 
 
 
Άρθρο 7ο: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη 
χαρακτηριστικά του έργου 
 
7.1            Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος της μελέτης  είναι: ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΏΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ 
  
7.2           Προϋπολογισμός της μελέτης 
 
 Ο προϋπολογισμός της Μελέτης / Υπηρεσιών με Κ.Α. 15.6742.01 ανέρχεται σε  
130.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  Για το έτος 2017 προβλεπόμενη  
δαπάνη  86.666,67 συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%. 
 Για το έτος 2018 προβλεπόμενη  δαπάνη  43.333,33 συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 
24%.  
. 
 
7.3 Τόπος εκτέλεσης των εργασιών 
 

1. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  Ο.Π.Α.Α.Π                      
( ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ) 

2. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  Ο.Π.Α.Α.Π                     
( ΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΥ ΚΑΙ ΑΡΑΧΩΒΗΣ) 

 

 

                      



7.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά των εργασιών 
              Αναλυτικά οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν περιγράφονται στη μελέτη.  
Η Μελέτη αφορά υπηρεσίες Εποπτών Ασφαλείας  σύμφωνα με το άρθρο 21 της ΥΑ αριθ. 
Γ1)443 «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας 
αυτών» στο Φ.Ε.Κ. 87/τ.Β΄/24-01-1973 με κωδικό  CPV 79713000-5  όπως 
προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την ασφαλή λειτουργία των Κολυμβητηρίων  
του Ν.Π.Δ.Δ.«Ο.Π.Α.Α.Π.». 
            Εξυπηρετεί πρόγραμμα κολύμβησης διάρκειας 12 δώδεκα  μηνών  
των 2 κολυμβητηρίων του Δήμου Περιστερίου για τα έτη 2017-2018. 
           Περιλαμβάνει ημερήσια εργασία ελάχιστα 7 εποπτών ασφαλείας μέχρι 8 ώρες από 
Δευτέρα έως Σάββατο  που δεν υπερβαίνει τις 160 ώρες εργασίας τον Μήνα για κάθε 
Επόπτη Ασφαλείας. 
Η ωριαία δαπάνη ανά Επόπτη Ασφαλείας ανέρχεται στα 6,34 € όπως περιγράφεται στο  
τιμολόγιο μελέτης . 
           Περιλαμβάνει ημερήσια εργασία ελάχιστα 4 εποπτών ασφαλείας μέχρι 8 ώρες την 
Κυριακή που δεν υπερβαίνει τις 32 ώρες εργασίας τον Μήνα για κάθε Επόπτη 
Ασφαλείας.  
Η ωριαία δαπάνη ανά Επόπτη Ασφαλείας ανέρχεται στα 11,10 € όπως περιγράφεται στο  
τιμολόγιο μελέτης . 
                     Το πρόγραμμα κολύμβησης ( ώρες εργασίας Εποπτών Ασφαλείας) 
προτείνουν  οι υπηρεσίες αθλητισμού Ο.Π.Α.Α.Π.,  και μπορούν  να μειωθούν ανάλογα 
νε τις ανάγκες τις υπηρεσίας. 
             Η συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται στο 
ποσό των 130.000,00, συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%,   θα βαρύνει τον Κ.Α. 
15.6142.01 με τίτλο << αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου>> . Για το έτος 
2017 προβλεπόμενη  δαπάνη  86.666,67 συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%. Για το 
έτος 2018 προβλεπόμενη  δαπάνη  43.333,33 συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%.  
            Θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό με Κ.Α. 15.6142.01  
και τίτλο << αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου>>  του Ν.Π.Δ.Δ.. 
«Ο.Π.Α.Α.Π.» 
            Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με διαγωνισμό  «ανοικτή διαδικασία » Ν. 
4412/16 άρθρο 27. Η κατακύρωση των υπηρεσιών θα γίνει σε συμμετέχοντα στο 
διαγωνισμό που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Μετά την επικύρωση του 
αποτελέσματος με πρόσκληση καλείται ο μειοδότης να υπογράψει σύμβαση , σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 2463/06 και του Ν. 4412/16 ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016. 
 
 
 
Άρθρο 8ο: Εγγύηση συμμετοχής 

 
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/16 άρθρο 72 παράγραφος 1 α, για 

την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται ο συμμετέχων να προσκομίσει εγγύηση 
συμμετοχής  σε ποσοστό 2% προ Φ.Π.Α. επί του συμβατικού χρηματικού αντικείμενου 
της μελέτης.  

 
 

Άρθρο 9ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 

             Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/16 άρθρο 72 παράγραφος 1β  
για την υπογραφή της σύμβασης, την πιστή εφαρμογή των όρων της και κάθε 
απαίτηση του κυρίου του έργου κατά του ανάδοχου, που προκύπτει ένεκα των 
παρεχομένων υπηρεσιών, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εγγύηση  καλής 
εκτέλεσης, σε ποσοστό 5% προ Φ.Π.Α. της δαπάνης υπηρεσιών που 
συμπεριλαμβάνεται στη σύμβαση.  
 
 
 



Άρθρο10ο: Σύμβαση εκτέλεσης του έργου 
 

Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης. 

        Μετά τον έλεγχο της νομιμότητας της διαδικασίας του διαγωνισμού από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο και πριν την σύναψη της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή καλεί 
τον μειοδότη   επίσης να προσκομίσει εκ νέου το πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε 
πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση με ημερομηνία έκδοσης 
μεταγενέστερη της κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταμένης Αρχής. 

         Υπό την προϋπόθεση υποβολής των ανωτέρω και τήρησης των όρων της 
διακήρυξης από τον μειοδότη,  συνάπτεται η σύμβαση. 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας κοινοποιείται στον 
αναδειχθέντα Ανάδοχο, που καλείται σε ορισμένο τόπο και χρόνο, για την υπογραφή 
της σύμβασης. 

Μή εμφάνιση του μειοδότη ή μή προσκόμιση της πιο πάνω εγγύησης συνεπάγεται : 
έκπτωσή του με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Α.Π. χωρίς κοινοποίηση ειδικής 
πρόσκλησης . 

 
 
Άρθρο 11ο: Υποχρεώσεις του αναδόχου 
 
1.             Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τις προδιαγραφές της 

μελέτης και να ακολουθεί πιστά το πρόγραμμα κολύμβησης όπως ορίζεται από την 
υπηρεσία του τμήματος αθλητισμού. Η υπηρεσία μπορεί να τροποποιεί τις ώρες 
εργασίας των προγραμμάτων βάσει των οριζομένων του Ν. 4412/16 άρθρο 132.  

 
2.            Ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης η αύξηση για μεταβολές που έγιναν 

χωρίς έγγραφη εντολή του ΟΠΑΑΠ έστω και αν αυτές βελτιώνουν το πρόγραμμα 
κολύμβησης. 

 
3.           Ο ανάδοχος  υποχρεούται να διαθέσει για τις υπηρεσίες όλο το απαιτούμενο 

προσωπικό. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες 
δαπάνες για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών, όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και 
ημερομισθίων του προσωπικού του, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών 
επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για την μετακίνηση του προσωπικού του.  

 
 

ΑΡΘΡΟ  12ο : (Εξόφληση τιμολογίου) 

Για την  παροχή υπηρεσιών των  Εποπτών Ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 21 
της ΥΑ αριθ. Γ1)443 «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και 
λειτουργίας αυτών» στο Φ.Ε.Κ. 87/τ.Β΄/24-01-1973, η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου 
είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 
              Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει τμηματικά σε συμφωνία με την υπηρεσία, 
αφού αφαιρεθούν οι οριζόμενες νόμιμες κρατήσεις μετά την ημερομηνία υπογραφής των 
σχετικών πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που αφορούν το προς 
πληρωμή τιμολόγιο από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ  13ο  : (Ανεπαρκής ποιότητα)  

         Εάν η ποιότητα των υπηρεσιών δεν είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί, σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας και τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
 



ΑΡΘΡΟ  14ο  (Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις) 
 Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο 
αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Ν.Π.Δ.Δ.. Τον ίδιο βαρύνουν και οι 
νόμιμες κρατήσεις. 
 
 

Ο Συντάξας 
 
 
           Δημήτριος Συριόπουλος 
            Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 
 
 
                               ΕΘΕΩΡΗΘΗ                 Περιστέρι: 15-02-17 
 Η Προϊσταμένη Δ/νσης του Ν.Π.       Η Πρόεδρος του Ν.Π.    
      
                             
  Διονυσοπούλου Βασιλική              Κορόγιαννη Πολυξένη – Ευαγγελία 
       ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων               
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΜΕΛΕΤΗ :   ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 
                                                           ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                 
O.Π.Α.Α.Π. 
 
Πληροφορίες   2105062951   ΧΡΗΜ/ΔΟΤΗΣΗ :  Προϋπολογισμός 2017-2018 
 
fax :  2105024352                   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :       130.000,00 EURO 
                                                ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :        2 /15-02-2017 
                                           
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CPV 79713000-5 
                                                  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α.ΤΙΜ 1 
Ωριαία δαπάνη Ναυγοσώστη για καθημερινή απασχόληση 
Από Δευτέρα έως Κυριακή σύμφωνα με πρόγραμμα της υπηρεσίας 
Στην ωριαία δαπάνη αναλογεί ΙΚΑ εργοδότη επίδομα αδείας ανεργίας δώρα κλπ 

 
ημέρες/μήνα ωρες/ημέρας ώρες/μήνα έτος μην/μισθός 

σχετικά 25 6,4 160 2017- 
2018 1014,6 

Τιμή Μονάδος ώρα 6,34 €  Καθημερινή 
ολογράφως   Έξη ευρώ τριάντα τέσσερα λεπτά 
Τιμή Μονάδος ώρα 75% Κυριακή 4,76 €  11,10 €  
ολογράφως   ένδεκα ευρώ & δέκα λεπτά  

     

η Προισταμένη  Δ/νσης του Ν.Π. 
 

Περιστέρι     15-02 -2017 
Διονυσοπούλου Βασιλική 

  
ο συντάξας 

    ΤΕ9  Βρεφονηπιοκόμων ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
 

Δημήτρης  Συριόπουλος 

    
αρχιτέκτονας 

  
η Προεδρος του Ν.Π. 

 
 

Κορόγιαννη  Πολυξένη - Ευαγγελία 
 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΜΕΛΕΤΗ :   ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 
                                                           ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                                 
O.Π.Α.Α.Π. 

 Πληροφορίες   2105062951   ΧΡΗΜ/ΔΟΤΗΣΗ :  Προϋπολογισμός 2017-2018 

 fax :  2105024352                   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :       130.000,00 EURO 

                                                ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :        2 /15-02-2017 
  ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CPV 79713000-5                                             
                                                ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΕΙΔΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/ΤΙΜ ΚΩΔ.ΑΝ Μ.ΜΕΤΡ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 
Εργασία  1 ΣΣΕ ΝΑΥΑΓ Ώρα Ώρες ΜΟΝΑΔΟΣ 

 Ναυαγοσώστη Καθημ 15415 6,34 97731,10 

 
Κυριακή 640 11,1 7104,00 

 
 

σύνολο 104835,10 

 
απρόβλεπτα 3,61 
Συν 104838,71 
ΦΠΑ 24% 25161,29 
Σύνολο 130000,00 

μήνας 8736,56 
2017 8 69892,47 16774,1935 86666,67 
2018 4 34946,24 8387,09677 43333,33 

Σύνολο 12 104838,71 130000,00 
η Προισταμένη  Δ/νσης του Ν.Π. 

 
Περιστέρι     15-02 -2017 

Διονυσοπούλου Βασιλική 
  

ο συντάξας 

    ΤΕ9  Βρεφονηπιοκόμων ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
 

Δημήτρης  Συριόπουλος 

    
αρχιτέκτονας 

  
η Προεδρος του Ν.Π. 

 
 

Κορόγιαννη  Πολυξένη - Ευαγγελία 
  

 
 
 
 
 


