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                                                                               Ορθή επανάληψη 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           (ως προς το κόστος συμμετοχής παιδιών 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                       στο πρόγραμμα) 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     
                                                            Αριθμός Απόφασης: 60 /2021  
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό αριθμός:8/2021 

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για α) την πραγματοποίηση ή μη του 
προγράμματος «Παιδί και Θάλασσα έτους 2021», β) την έγκριση ή μη 
μίσθωσης τριών (3) λεωφορείων.  
  
Στο Ωραιόκαστρο σήμερα 2-6-2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα       
18:00,  το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια 
τηλεδιάσκεψης με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων 
e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ, σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-
2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 
4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-
1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), Α.Π. 163/33282/29-
05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: 
Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 77233/ 13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π. 
136/22080/30-11-2020 Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 
60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ. 431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 
9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ. 1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: 
ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1), την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05-02-2021(ΦΕΚ 454/Β/ 5-2-
2021), την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4), 
την ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/155/οικ.6602/13-04-2021 (ΑΔΑ:9ΖΝΗ46ΜΤΛ6-ΕΟΟ), την 
ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/160/οικ.8032/10-05-2021 (ΑΔΑ:Ω1Γ846ΜΤΛ6-50Ξ) και την 
ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/162/οικ.9207/24-05-2021 (ΑΔΑ:6Ω2Ξ46ΜΤΛ6-ΓΡΠ) Εγκυκλίους 
του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 10632/28-5-
2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα 
μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 
του Ν.3852/2010. 
 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα 
τριών   (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι οκτώ   (28): 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
4. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
6. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
7. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
8. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

10. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 
11. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
12. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
13. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
14. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
15. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
16. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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17. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ 
ΕΥΔΟΞΙΑ 

18. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

19. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
21. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
22. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
23. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
24. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
25. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
26. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
27. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
28. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 
3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
4. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
5. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΔΑ: 9ΒΕ3ΩΗΖ-Γ33



 3

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67,  80 και 81 του 
Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
  ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΤΣΑΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Απών 
  ΛΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Απών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Απών 
  ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Απών 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Παρών 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Απών 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Απών 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Απούσα 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος  Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος δεν παρέστη για λόγους υγείας. 
 
Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την 
τήρηση των πρακτικών. 
 
Κατατέθηκε ψήφισμα από τον Δ.Σ. κ. Εδιρνέλη Γρηγόριο σχετικά με το σχέδιο νόμου που 
κατατέθηκε στη Βουλή για την αλλαγή του εκλογικού νόμου και το σώμα κατά πλειοψηφία 
το απέρριψε. 
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα. 
Ευαγγελία Δρόσου,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το  2ο  θέμα 
της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη την επισυναπτόμενη μελέτη στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας του Δήμου 
μας να παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες στα παιδιά των κατοίκων και δημοτών, ο Δήμος δίνει τη 
δυνατότητα συμμετοχής, σε ποικίλες δραστηριότητες. Για το λόγο αυτό οργανώνουμε και φέτος το 
πρόγραμμα «Παιδί και Θάλασσα» με τη συμμετοχή παιδιών συνοδεία ενός ενήλικα, στην παραλία 
Νέας Ηράκλειας Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα από Δευτέρα 5 Ιουλίου έως και Παρασκευή 16 
Ιουλίου, διάρκειας δέκα (10) εργάσιμων ημερών. 
 
Προϋπολογίζεται δαπάνη: 

1) Μίσθωσης έως τριών (3) τουριστικών λεωφορείων συνολικού ποσού έως 8.910,08€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (10 ημέρες Χ 3 λεωφορεία =30 δρομολόγια), και 

2) Ναυαγοσωστική κάλυψη του προγράμματος με 6 ναυαγοσώστες με πτυχίο 
κολύμβησης και ειδίκευση στη διάσωση ατόμων στην ανοικτή θάλασσα και διάφορα έξοδα όπως 
αυτά περιγράφονται στη μελέτη συνολικού ποσού 3.391,25 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Τέλος, προτείνεται η οικονομική συμμετοχή των οικογενειών να καλύπτει μέρος του 
κόστους της μετακίνησης των παιδιών, να καθοριστεί τιμή ως εξής (ότι ίσχυε και την 
προηγούμενη χρονιά): 
 

< 1. Το ποσό της συμμετοχής, των παιδιών στο πρόγραμμα έχει ως εξής: για κάθε παιδί 20,00€ 
για μια 

εβδομάδα. Το δεύτερο παιδί της οικογένειας θα συμμετέχει με το ποσό των 10,00€. Το τρίτο 
παιδί της 
οικογένειας η συμμετοχή του θα είναι δωρεάν. 
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2. Παιδιά με γονείς ανέργους, παιδιά μονογενεϊκής οικογένειας και παιδιά με εισόδημα γονέων 
κάτω των 
7.000,00€ θα παρέχεται έκπτωση 50% στα ποσά της παραγράφου 1 των ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 
3. Η έκπτωση θα παρέχεται στο ποσό συμμετοχής τους όταν πληρούν τουλάχιστον ένα από τα 
παραπάνω κριτήρια>. 

 
1. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η παροχή υπηρεσιών του προγράμματος «Παιδί και Θάλασσα» φιλοξενεί άτομα του Δήμου 

ηλικίας 7-14 ετών από γονείς με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Επειδή, οι ανήλικοι των οποίων οι 

γονείς έχουν χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια και επιταχυνόμενης της οικονομικής τους κατάστασης 

ως προς το χειρότερο λόγω της υγειονομικής κρίσης και της δημιουργίας αντίξοων συνθηκών για 

τους γονείς (αύξηση της ανεργίας, προσωρινή αναστολή εργασιών επιχειρήσεων βάσει ΚΑΔ κλπ), 

υπάρχει ανάγκη στήριξη της προσπάθειας των ατόμων αυτών για υποστήριξη σε δράσεις οι οποίες 

θεωρούνται αυτονόητες στη χώρα μας όπως οι καλοκαιρινές διακοπές, παρέχουμε τη δυνατότητα 

πραγματοποίησης αυτών. 
 
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 έως Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021, ο 

προϋπολογισμός του Προγράμματος θα είναι ύψους 12.301,33€ 
 
Ο τόπος αναχώρησης και επιστροφής των παιδιών με τους συνοδούς τους θα είναι από τις έδρες 

των κοινοτήτων του Δήμου και ο τόπος προορισμού θα είναι η Χαλκιδική και ειδικότερα το χωριό 

Νέα Ηράκλεια. Ειδικότερα οι τόποι αναχώρησης και επιστροφής είναι οι παρακάτω: 

Για τη Δημοτική Ενότητα Ωραιοκάστρου, μπροστά από το Δημαρχείο Ωραιοκάστρου και στο 

Παλαιόκαστρο μπροστά από το πέτρινο σχολείο (3Ο  Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου, πέτρινο σχολείο) 

Για τη Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας, μπροστά από το κοινοτικό κατάστημα Πενταλόφου, το 

κοινοτικό κατάστημα Νεοχωρούδας και το κοινοτικό κατάστημα Νέας Φιλαδέλφειας. 

Για τη Δημοτική Ενότητα Μυγδονίας, μπροστά από το κοινοτικό κατάστημα Λητής, το κοινοτικό 

κατάστημα Μελισσοχωρίου και το κοινοτικό κατάστημα Δρυμού. 

 
 Η παροχή υπηρεσιών για την ολοκλήρωση του προγράμματος «Παιδί και Θάλασσα» θα 

πραγματοποιηθεί με την ενοικίαση τουριστικών λεωφορείων με οδηγό, ως παροχή υπηρεσίας εκ 

μέρους τρίτου προς το Δήμο και την παροχή υπηρεσιών από αρμόδια εταιρία για την κάλυψη της 

ναυαγοσωστικής δράσης. 
 
Στα πλαίσια της κοινωνικής αποστασιοποίησης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή της σύνταξης της 

μελέτης η κάλυψη των θέσεων των λεωφορείων πρέπει να είναι 65%. Άρα, ενώ το αίτημα το 

σύνηθες κάθε χρόνο ήταν για τρία λεωφορεία αιτούμαστε (5) πέντε λεωφορεία. Σε περίπτωση που 

δεν υπάρχει ο παραπάνω όρος της κάλυψης των θέσεων κατά 65% ο ανάδοχος θα παρέχει 
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υπηρεσίες για (3) τρία λεωφορεία και δεν θα του παρασχεθεί αποζημίωση για τα άλλα (2) δύο. 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1) Υπηρεσίες μεταφοράς 
 
 

Για την υλοποίηση του προγράμματος «Παιδί και θάλασσα 2021» θα χρειαστούν για 
τις υπηρεσίες μεταφοράς μίσθωση (5) ή (3) τριών λεωφορείων χωρητικότητας 52 θέσεων 
έκαστο. 

Για τη Δημοτική Ενότητα Ωραιοκάστρου, μπροστά από το Δημαρχείο Ωραιοκάστρου και στο 

Παλαιόκαστρο μπροστά από το πέτρινο σχολείο (3Ο  Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου, πέτρινο 

σχολείο) 

Για τη Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας, μπροστά από το κοινοτικό κατάστημα 
Πενταλόφου, το κοινοτικό κατάστημα Νεοχωρούδας και το κοινοτικό κατάστημα Νέας 
Φιλαδέλφειας. 

 
 

Για τη Δημοτική Ενότητα Μυγδονίας, μπροστά από το κοινοτικό κατάστημα Λητής, 
το κοινοτικό κατάστημα Μελισσοχωρίου και το κοινοτικό κατάστημα Δρυμού. 

Για την σωστή και με ασφάλεια πραγματοποίηση των 

μεταφορών πρέπει απαρέγκλιτα να ισχύουν τα εξής: 

 Η Ηλικία των προς μίσθωση πούλμαν δεν θα ξεπερνά τα δέκα (10) χρόνια. Αυτό θα 

αποδεικνύεται μέσω των αδειών κυκλοφορίας, ώστε να φαίνεται ότι η χρονική απόσταση 

από την 1η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος δεν είναι μεγαλύτερη της δεκαετίας. 

 Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να έχει ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα τουριστικά 

λεωφορεία. Με την κατάθεση της προσφοράς του θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση 
ότι έχει ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα τουριστικά λεωφορεία. Σε περίπτωση που τα 

μεταφορικά μέσα δεν είναι ιδιόκτητα στο όνομα της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου 

που συμμετέχει στη δημοπρασία, θα υποβάλλεται ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης ή 
παραχώρησης μεταξύ του συμμετέχοντος και του ιδιοκτήτη των μεταφορικών μέσων , το 

οποίο θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής, με 
ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. 

 
 Οι τεχνικές προδιαγραφές των πούλμαν θα πρέπει να συμφωνούν με τα 

προβλεπόμενα από την Υπουργική απόφαση 21504 / 1771 / 4 / 26-6-92 (ΦΕΚ 408 Β΄) 

«Περί καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών τύπων λεωφορείων » . 
 

 Τα λεωφορεία θα πρέπει να είναι καθαρά κατά την αναχώρηση με αναπαυτικά 
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καθίσματα και, γενικότερα , όλες τις απαραίτητες για τους μαθητές ανέσεις. Επίσης, θα 

διαθέτουν συστήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού σύμφωνα με τα αντίστοιχα 

άρθρα 19 και 20 της Υ.Α. 21504 / 1771 / 4 / 26-6-92 , να είναι εφοδιασμένα με τα ανάλογα 

πυροσβεστικά μέσα και άλλα μέσα όπως προβλέπεται σύμφωνα με τον ΚΟΚ και τις 

νομοθετικές διατάξεις και να πληρούν τους όρους ασφαλείας (ζώνες ασφαλείας, 

ασφαλισμένοι και κλειδωμένοι δίσκοι στο κάθε κάθισμα ώστε να μην ανοίγουν ξαφνικά και 

προκαλέσουν ατύχημα, σταθεροποιημένες οι θέσεις για αποσκευές που βρίσκονται πάνω 

από τους καθήμενους ώστε να μην υπάρξει ατύχημα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και 

όσο χρόνο παραμένουν στο λεωφορείο. 
 

 Οι οδηγοί , οι οποίοι θα αναλαμβάνουν την κάθε μεταφορά , πρέπει οπωσδήποτε 

να έχουν σε ισχύ επαγγελματική άδεια οδήγησης( δίπλωμα Δ΄ κατηγορίας) . Ακόμα, 

οφείλουν να έχουν την ικανότητα και τον επαγγελματισμό που χρειάζεται ώστε να 

πραγματοποιήσουν την κάθε μεταφορά με απόλυτη ασφάλεια και πλήρη συνέπεια, καθώς 

και να έχουν καθόλα κόσμια συμπεριφορά . Η κατανάλωση αλκοόλ ή χρήση άλλων ουσιών 

ή φαρμάκων που αδυνατούν ή δυσχεραίνουν την λειτουργία της αντίληψης ή των 

αισθήσεων απαγορεύεται. 
 

 Με ευθύνη του αναδόχου των μεταφορών θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε πούλμαν 

μικροφωνική εγκατάσταση και συσκευή ασύρματης επικοινωνίας (CB) ή κινητό τηλέφωνο, 

καθώς και φαρμακείο που να περιλαμβάνει τα αντίστοιχα είδη πρώτης ανάγκης . 
 

 Κάθε αυτοκίνητο που θα χρησιμοποιηθεί για τις μεταφορές θα είναι υποχρεωτικά 

ασφαλισμένο για αποζημιώσεις προς τρίτους και για αστική ευθύνη προς τους 

επιβαίνοντες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και να προσκομισθούν τα ασφαλιστήρια 

συμβόλαια των λεωφορείων. Ο κάθε υποψήφιος με ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα τουριστικά 

λεωφορεία, με την κατάθεση της προσφοράς του, ως μέρος των τεχνικών στοιχείων 
της προσφοράς, θα προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο τη εταιρείας, με την οποία 

έχει συνάψει σύμβαση, για αστική ευθύνη και για αποζημιώσεις προς τρίτους 
(επιβαίνοντες). Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, με ανώτατο ποσό κάλυψης το 

ποσό του 1.000.000,00 ευρώ, το οποίο θα περιλαμβάνει καλύψεις για: 

i. Σωματικές βλάβες / θανάτους ανά άτομο 

ii. Σωματικές βλάβες / θανάτους για ομαδικό ατύχημα 
iii. Υλικές ζημιές 

 
 Τα λεωφορεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά θα πρέπει να έχουν 

περάσει από έλεγχο ΚΤΕΟ και να ισχύει ο χρόνος κάρτας ελέγχου ( με προσκόμιση των 
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φύλλων ελέγχου). Να τηρούν όλες τις προδιαγραφές που θέτει ο Ν. 2446/96. Ο ανάδοχος 
ιδιόκτητων ή ενοικιαζόμενων τουριστικών λεωφορείων, με την προσφορά του θα 

πρέπει να καταθέσει έγγραφα ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. των ιδιόκτητων ή ενοικιαζόμενων 

τουριστικών λεωφορείων. 
 

 Σε περίπτωση βλαβών που θα προκύψει σε λεωφορείο, ο ανάδοχος θα είναι 

υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει αμέσως με άλλο πούλμαν το οποίο θα πληροί τις 

προδιαγραφές σύμφωνα με τα προηγούμενα και στην περίπτωση αυτή θα συνοδεύεται 

από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, πιστοποιητικό ΚΤΕΟ 

και ασφαλιστήριο , όλα σε ισχύ). 
 

 Τα καύσιμα, λιπαντικά και κάθε έξοδο συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στο 

πούλμαν θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 

 Να προσκομισθεί Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου για την παρουσία των 

λεωφορείων στον τόπο αναχώρησης μισή ώρα πριν την έναρξη της διαδρομής, ώστε οι 

μεταφορές   να εκτελούνται στην ώρα τους και να ακολουθούν πιστά το αντίστοιχο 
πρόγραμμα για κάθε μεταφορά. 

 
 Τα πούλμαν πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, να διαθέτουν κλιματισμό (ψύξη-

θέρμανση), μικροφωνική εγκατάσταση, κινητή τηλεφωνία, φαρμακείο και ψυγείο. Να μην 

υπάρχουν καθίσματα αντίθετης κατεύθυνσης και να είναι αριθμημένα. 

 Οι οδηγοί του οχήματος πρέπει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων, όπως αυτή θα οριστεί με τη σχετική προκήρυξη, όσο 

και κατά το χρόνο εκτέλεσης των δρομολογίων: 

iv. α) να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα, 
 

v. β) να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής 

βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327), 

προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 25), αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 

339), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 

348Α), προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β), μαστροπείας (ΠΚ 

349), εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 350), ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής (ΠΚ 

351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385), 

 
vi. γ) να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση Κ.Ο.Κ, η οποία τιμωρείται 

με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, 
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vii. δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

 

Τα ανωτέρω έγγραφα ισχύουν επί  ποινή αποκλεισμού.  

Επίσης, 
viii. Η συμπεριφορά των οδηγών να είναι άψογη και με συνεργασία των υπευθύνων 

συνοδών,να τηρείται το πρόγραμμα των δρομολογίων και να υπάρχει δυνατότητα 

στάσεων στη διάρκεια της διαδρομής. Τα πούλμαν τα οποία θα μεταφέρουν τους μαθητές 

θα είναι εξοπλισμένα με ζώνες ασφαλείας παρέχοντας έτσι την μέγιστη ασφάλεια σ’ αυτά. 

 Η χρήση λεωφορείων και οδηγών από τον ανάδοχο, τα οποία δεν συμφωνούν με 

τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, δίνει το δικαίωμα επιβολής 

ποινικής ρήτρας και αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης. 
 

 Γενικά ο ημερήσιος χρόνος οδήγησης και ξεκούρασης για τους οδηγούς των 

πούλμαν της παρούσας μελέτης , θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

 Το σύνολο των εξόδων των οδηγών των πούλμαν, θα καλύπτεται αποκλειστικά και 

μόνο από τον ανάδοχο. 

ΕΙΔΟΣ 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΤΙΜΗ Φ.Π.Α. 
24% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
 

(3 λεωφορεία 
Ημερησίως) 

10 ημέρες Χ 
 

3 ημερησίως 
 

= 30 δρομολόγια 

 
 

7.185,
55 

 
 

1.724,53 

 
 

8.910,08* 

 
*Στο τέλος της μελέτης υπάρχει πίνακας που φανερώνει πως προέκυψε το ανωτέρω ποσό 

 
2) Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής Κάλυψης 

 
 

Για την πραγματοποίηση του προγράμματος «Παιδί και θάλασσα 2021» με τη 
συμμετοχή παιδιών ηλικίας από 7 ετών έως 14 ετών, στην παραλία Νέας Ηράκλειας 
Χαλκιδικής. Αναλυτικά: 

 
Η ναυαγοσωστική εταιρεία οφείλει να παρέχει 6 (έξι) ναυαγοσώστες με πτυχίο 

ναυαγοσωστικής ανοιχτής θάλασσας (Α), καθώς επίσης και τον κάτωθι εξοπλισμό (Β). 
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Α) Παροχή υπηρεσιών Ναυαγοσώστη 
 

2 Υπηρεσίες 
ναυαγοσωστικής κάλυψης 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΤΟΜΑ * 
ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

Ηµέρες εργάσιμες Χ 6 
άτομα 

10 60 2.486,25 596,70 3.082,95 

 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΕΞΟΔΩΝ 

  248,63 59,67 308,30 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   2.734,88 656,37 3.391,25 

 
*Στο τέλος της μελέτης υπάρχει πίνακας που φανερώνει πως προέκυψε το ανωτέρω ποσό 

 
 
Β) Υλικά Ναυαγοσώστη 

Κάθε ναυαγοσώστης ανά βάθρο εφοδιάζεται με τον ακόλουθο εξοπλισμό: 

1) Αδιάβροχο φακό. 

2) Κυάλια. 

3) Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Β». 

4) Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α». 

5) Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το Παράρτημα «Γ». 

6) Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Δ». 

7) Πτυσσόμενο φορείο ή πλωτό φορείο. 

8) Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) 
μέτρων. 

9) Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η 

ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFEGUARD. 

10) Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD. 

11) Γυαλιά ηλίου. 

12) Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST AID, μπλε απόχρωσης. 

13) Ισοθερμικές κουβέρτες. 

14) Καταδυτικό μαχαίρι. 

15) Μάσκα βυθού. 

16) Βατραχοπέδιλα. 

17) Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 40 χ 80 

εκ., με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη 

LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης. 
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18) Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας). 

19) Κοινή σφυρίχτρα. 

20) Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα). 

21) Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή). 

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

23) Φορητή συσκευή VHF. 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
 
 

 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

 
 
 
 
Παράρτημα Δ 

Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου ναυαγοσώστη – ποσότητες (κυτία). 
 
 
Καρδιο-κυκλοφορικά αναληπτικά 1 
Αναλγητικά 1 
Ενέσιµο κορτικοειδές 1 
Σύριγγες 5<χ2 
Σκεύασµα κατά εγκαυµάτων 2 
Φορητή φιάλη και συσκευή χορήγησης οξυγόνου 1 
Φορητή συσκευή ανάνηψης στόµα µε στόµα τύπου Brook 1 
Φορητή συσκευή ανάνηψης τύπου guedel 1 
Συσκευή ανάνηψης δια χειρός (AMPU) 1 
Επίδεσµοι κοινοί 5 
Γάζες αποστειρωµένες πακέτα 2 
Ελαστικός επίδεσµος 1 
Αποστειρωµένο τούλι εµβαπτισµένο σε νερό και φυτικά έλαια για έγκαυµα 2 
Mercurochrom 50 cc 
Οξυζενέ 50 cc 
Οινόπνευµα 50 cc 
Λευκοπλάστης 1 
Ψαλίδι κοινό 1 
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1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 
 
 

3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο : Ισχύουσες διατάξεις 
 
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με: 

 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018, (ΦΕΚ Α' 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εκβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

 
 

ΕΙΔΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

 
 
 

ΤΙΜΗ προ 
ΦΠΑ 

 
 
 

Φ.Π.Α. 24% 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
 

(3 λεωφορεία 
Ημερησίως) 

10 ημέρες Χ 
 

3 ημερησίως 
 

= 30 δρομολόγια 

 
 

7.185,55 

 
 

1.724,53 

 
 

8.910,08 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚ
Η ΚΑΛΥΨΗ 

10 ημέρες * 6 άτομα = 
 

60 άτομα 

 
2.486,25 

 
596,70 

 
3.082,95 

ΓΙΑ 
ΚΑΛΥΨΗ 
ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΕΞΟΔΩΝ 

  
248,63 

 
59,67 

 
308,30 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
9.920,43 

 
2.380,90 

 
 

12.301,33 

ΑΔΑ: 9ΒΕ3ΩΗΖ-Γ33



 13

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – 
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
5. Του N. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
7. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση όπως διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

 
8. Του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 
 
 
Άρθρο 2ο : Διάρκεια Σύμβασης 

 
Η σύμβαση της παρούσας μελέτης πρέπει να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον 

μιας μέρας πριν τις 5- 7-2021 ώστε να έχει ισχύ από τις 5-7-2021. Η διάρκεια της 
σύμβασης είναι για 10 εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα 5-7-2021 έως 16-7-2021. 

 
Άρθρο 3ο : Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. 

 
2. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει 
πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
3. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των 
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ 
αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής, 

 
4. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της 
παρούσας Έκθεσης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την 
Αναθέτουσα Αρχή ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που 
προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το 
ύψος του ποσού της Σύμβασης. 

 
5. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, απότοκο το οποίας είναι η μη εκτέλεση των 
συμβατικών υποχρεώσεων, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 
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οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει 
στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και να προσαρμόζει το λογισμικό σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από τη φύση των 
δεδομένων που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται. 

 
7. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση 
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα 
εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. 
Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε 
περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των 
μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να 
συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της 
Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από 
μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση 
λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. 

 
8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση 
της Σύμβασης στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα αποτελέσματα, στοιχεία, καθώς και κάθε 
έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το αντικείμενο της παρούσας, που θα αποκτηθούν ή θα 
αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση 
αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την 
παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

 
9. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που 
λαμβάνει από την Αναθέτουσα Αρχή, ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιεί ή 
αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του και αυτό μόνο στο βαθμό που 
είναι αναγκαίο για την εκτέλεση του Αντικειμένου της παρούσας), χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία είναι εξίσου συνυπεύθυνη για την 
ορθή τήρηση και διαφύλαξη όλων των στοιχείων που λαμβάνει ως ανωτέρω από τον 
Ανάδοχο. 

 
10. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποφεύγει την προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο της 
συνεργασίας και της συμβατικής του σχέσης με την Αναθέτουσα Αρχή, με την εξαίρεση της 
απλής αναφοράς στο πελατολόγιό του. 
 
11. Ο Ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία 
της Αναθέτουσας Αρχής και άλλον αρμόδιο κρατικό φορέα, με τον τρόπο που θα του 
υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής και να παρέχει στην 
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Αναθέτουσα Αρχή αναφορές, πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με το 
αντικείμενο της Σύμβασης, κατόπιν σχετικού της αιτήματος, που αφορά την εκτέλεση της 
υπηρεσίας που ανέλαβε ο Ανάδοχος. 
 
 
12. Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται, για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν 
υπεργολάβων του ή συμβούλων ή αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου 
ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που του 
χορηγούνται με τη Σύμβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

 
13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος ή 
οι τυχόν εγκεκριμένοι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ασφαλιστική 
Νομοθεσία. 
 

Άρθρο 4ο : Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωμένη για την παροχή όλων των μέσων και 
στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 
Οι αιτούντες συμμετοχής θα συμμετέχουν οι μισοί την πρώτη εβδομάδα και οι άλλοι μισοί τη 
δεύτερη. 

 
 

Άρθρο 5ο : Ανωτέρα βία 
 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο 
να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του 
καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 
γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που 
οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο 
εντολέας δεν είναι υπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, 
αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α.. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η 
απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα 
(10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ομοίως και η Αναθέτουσα Αρχή έχει την υποχρέωση 
Απόδειξης σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης από τη μεριά της. 
 
Άρθρο 6ο : Αναθεώρηση τιμών 

 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, η τιμή της Οικονομικής προσφοράς του 

Αναδόχου θα παραμείνει σταθερή και δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση, για οποιονδήποτε 
λόγο ή αιτία. 

 
 

Άρθρο 7ο : Τρόπος πληρωμής 
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1. Το σύνολο του συμβατικού τιμήματος θα καταβάλλεται ανάλογα με τον αριθμό των 
υλοποιημένων εφαρμογών και θα ανέρχεται στο ποσό ύψος των 12.285,53€ 

 
2. Οι πληρωμές θα διενεργούνται μετά την έκδοση από το Ανάδοχο του σχετικού 

παραστατικό. 
 
3. Κάθε πληρωμή θα διενεργείται μετά από τον έλεγχο και την εκκαθάριση της 
δαπάνης και την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων, καθώς και μετά την προσκόμιση 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν απαιτηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 
 

Άρθρο 8ο : Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 
 

Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόμο βαρύνει 
αυτόν. Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ Α΄ 151), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
στην κράτηση ύψους 0,07% επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων υπέρ της 
Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, άρθρο 375 παρ. 7 του ν. 4412/2016, η οποία 
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%, και στην κράτηση ύψους 
0,06% επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 
20%. 
 
Άρθρο 9ο : Επίλυση διαφορών, Εφαρμοστέο Δίκαιο 

 
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, 

που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που 
θα υπογραφεί. 

 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια, κατά 

τόπον αυτά δικάζοντα σε οποιαδήποτε διαδικασία. 

5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Α΄ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ: 

 
 Η Ηλικία των προς μίσθωση πούλμαν δεν θα ξεπερνά τα δέκα (10) χρόνια. Αυτό θα 

αποδεικνύεται μέσω των αδειών κυκλοφορίας, ώστε να φαίνεται ότι η χρονική απόσταση 
από την 1η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος δεν είναι μεγαλύτερη της δεκαετίας. 
 Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να έχει ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα τουριστικά 

λεωφορεία. Με την κατάθεση της προσφοράς του θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι 
έχει ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα τουριστικά λεωφορεία. Σε περίπτωση που τα μεταφορικά 
μέσα δεν είναι ιδιόκτητα στο όνομα της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου που συμμετέχει 
στη δημοπρασία, θα υποβάλλεται ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης ή παραχώρησης 
μεταξύ του συμμετέχοντος και του ιδιοκτήτη των μεταφορικών μέσων , το οποίο θα ισχύει 
για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής, με ποινή 

ΑΔΑ: 9ΒΕ3ΩΗΖ-Γ33



 17

αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. 
 Οι τεχνικές προδιαγραφές των πούλμαν θα πρέπει να συμφωνούν με τα 

προβλεπόμενα από την Υπουργική απόφαση 21504 / 1771 / 4 / 26-6-92 (ΦΕΚ 408 Β΄) 
«Περί καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών τύπων λεωφορείων » . 
 Τα λεωφορεία θα πρέπει να είναι καθαρά κατά την αναχώρηση με αναπαυτικά 

καθίσματα και, γενικότερα , όλες τις απαραίτητες για τους μαθητές ανέσεις. Επίσης, θα 
διαθέτουν συστήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού σύμφωνα με τα αντίστοιχα 
άρθρα 19 και 20 της Υ.Α. 21504 / 1771 / 4 / 26-6-92 , να 
είναι εφοδιασμένα με τα ανάλογα πυροσβεστικά μέσα και άλλα μέσα όπως προβλέπεται 
σύμφωνα με τον ΚΟΚ και τις νομοθετικές διατάξεις και να πληρούν τους όρους ασφαλείας 
(ζώνες ασφαλείας, ασφαλισμένοι και κλειδωμένοι δίσκοι στο κάθε κάθισμα ώστε να μην 
ανοίγουν ξαφνικά και προκαλέσουν ατύχημα, σταθεροποιημένες οι θέσεις για αποσκευές 
που βρίσκονται πάνω από τους καθήμενους ώστε να μην υπάρξει ατύχημα κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού αλλά και όσο χρόνο παραμένουν στο λεωφορείο. 
 Οι οδηγοί , οι οποίοι θα αναλαμβάνουν την κάθε μεταφορά , πρέπει οπωσδήποτε 

να έχουν σε ισχύ επαγγελματική άδεια οδήγησης( δίπλωμα Δ΄ κατηγορίας) . Ακόμα, 
οφείλουν να έχουν την ικανότητα και τον επαγγελματισμό που χρειάζεται ώστε να 
πραγματοποιήσουν την κάθε μεταφορά με απόλυτη ασφάλεια και πλήρη συνέπεια, καθώς 
και να έχουν καθόλα κόσμια συμπεριφορά . Η κατανάλωση αλκοόλ ή χρήση άλλων ουσιών 
ή φαρμάκων που αδυνατούν ή δυσχεραίνουν την λειτουργία της αντίληψης ή των 
αισθήσεων απαγορεύεται. 
 Με ευθύνη του αναδόχου των μεταφορών θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε πούλμαν 

μικροφωνική εγκατάσταση και συσκευή ασύρματης επικοινωνίας (CB) ή κινητό τηλέφωνο, 
καθώς και φαρμακείο που να περιλαμβάνει τα αντίστοιχα είδη πρώτης ανάγκης . 
 Κάθε αυτοκίνητο που θα χρησιμοποιηθεί για τις μεταφορές θα είναι υποχρεωτικά 

ασφαλισμένο για αποζημιώσεις προς τρίτους και για αστική ευθύνη προς τους 
επιβαίνοντες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και να προσκομισθούν τα ασφαλιστήρια 
συμβόλαια των λεωφορείων. Ο κάθε υποψήφιος με ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα τουριστικά 
λεωφορεία, με την κατάθεση της προσφοράς του, ως μέρος των τεχνικών στοιχείων της 
προσφοράς, θα προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο τη εταιρείας, με την οποία έχει 
συνάψει σύμβαση, για αστική ευθύνη και για αποζημιώσεις προς τρίτους (επιβαίνοντες). 
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, με ανώτατο ποσό κάλυψης το ποσό του 
1.000.000,00 ευρώ, το οποίο θα περιλαμβάνει καλύψεις για: 
 Σωματικές βλάβες / θανάτους ανά άτομο 
 Σωματικές βλάβες / θανάτους για ομαδικό ατύχημα 
 Υλικές ζημιές 
 Τα λεωφορεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά θα πρέπει να έχουν 

περάσει από έλεγχο ΚΤΕΟ και να ισχύει ο χρόνος κάρτας ελέγχου ( με προσκόμιση των 
φύλλων ελέγχου). Να τηρούν όλες τις προδιαγραφές που θέτει ο Ν. 2446/96. Ο ανάδοχος 
ιδιόκτητων ή ενοικιαζόμενων τουριστικών λεωφορείων, με την προσφορά του θα πρέπει να 
καταθέσει έγγραφα ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. των ιδιόκτητων ή ενοικιαζόμενων τουριστικών 
λεωφορείων. 

 Σε περίπτωση βλαβών που θα προκύψει σε λεωφορείο, ο ανάδοχος θα είναι 
υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει αμέσως με άλλο πούλμαν το οποίο θα πληροί τις 
προδιαγραφές σύμφωνα με τα προηγούμενα και στην περίπτωση αυτή θα συνοδεύεται 
από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, πιστοποιητικό ΚΤΕΟ 
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και ασφαλιστήριο , όλα σε ισχύ). 
 Τα καύσιμα, λιπαντικά και κάθε έξοδο συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στο 

πούλμαν θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 Να προσκομισθεί Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου για την παρουσία των 

λεωφορείων στον τόπο αναχώρησης μισή ώρα πριν την έναρξη της διαδρομής, ώστε οι 
μεταφορές    να εκτελούνται στην ώρα τους και να ακολουθούν πιστά το αντίστοιχο 
πρόγραμμα για κάθε μεταφορά. 

 Τα πούλμαν πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, να διαθέτουν κλιματισμό (ψύξη-
θέρμανση), μικροφωνική εγκατάσταση, κινητή τηλεφωνία, φαρμακείο και ψυγείο. Να μην 
υπάρχουν καθίσματα αντίθετης κατεύθυνσης και να είναι αριθμημένα. 

 Οι οδηγοί του οχήματος πρέπει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων, όπως αυτή θα οριστεί με τη σχετική προκήρυξη, όσο και κατά το 
χρόνο εκτέλεσης των δρομολογίων: 

 
 

 α) να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα, 
 
 

 β) να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής 
βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327), 
προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 25), αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339), 
κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α), 
προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β), μαστροπείας (ΠΚ 349), 
εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 350), ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής (ΠΚ 351Α) και 
εκβίασης (ΠΚ 385), 

 
 

 γ) να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση Κ.Ο.Κ, η οποία τιμωρείται 
με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, 
 δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 
 
 

 Τα ανωτέρω έγγραφα ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού. 
 Επίσης, 
 Η συμπεριφορά των οδηγών να είναι άψογη και με συνεργασία των υπευθύνων 

συνοδών,να τηρείται το πρόγραμμα των δρομολογίων και να υπάρχει δυνατότητα στάσεων 
στη διάρκεια της διαδρομής. Τα πούλμαν τα οποία θα μεταφέρουν τους μαθητές θα είναι 
εξοπλισμένα με ζώνες ασφαλείας παρέχοντας έτσι την μέγιστη ασφάλεια σ’ αυτά. 
 Η χρήση λεωφορείων και οδηγών από τον ανάδοχο, τα οποία δεν συμφωνούν με 

τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, δίνει το δικαίωμα επιβολής ποινικής 
ρήτρας και αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης. 
 Γενικά ο ημερήσιος χρόνος οδήγησης και ξεκούρασης για τους οδηγούς των 

πούλμαν της παρούσας μελέτης , θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 Το σύνολο των εξόδων των οδηγών των πούλμαν, θα καλύπτεται αποκλειστικά και 
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μόνο από τον ανάδοχο. 
 
Β΄ Ναυαγοσώστη 

 
Κάθε ναυαγοσώστης πρέπει να κατέχει τον ακόλουθο εξοπλισμό: 

 
1) Αδιάβροχο φακό. 

 
2) Κυάλια. 

 
3) Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Β». 

 
4) Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α». 
5) Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το Παράρτημα «Γ». 

 
6) Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Δ». 

 
7) Πτυσσόμενο φορείο ή πλωτό φορείο. 

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

μέτρων. 
 
9) Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η 
ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFEGUARD. 

 
10) Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD. 

11) Γυαλιά ηλίου. 
 
12) Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν 
αυτής την ένδειξη FIRST AID,

 
13) Ισοθερμικές κουβέρτες. 

 
14) Καταδυτικό μαχαίρι. 

 
15) Μάσκα βυθού. 

 
16) Βατραχοπέδιλα. 

 
17) Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 40 χ 80 εκ., με την 
ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε 
απόχρωσης. 

 
18) Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας). 

 
19) Κοινή σφυρίχτρα. 

 
20) Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα). 
21) Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή). 

 
22) Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό). 
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23) Φορητή συσκευή VHF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

 
 
 

 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
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Παράρτημα Δ 
 
Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου ναυαγοσώστη – ποσότητες (κυτία). 

Καρδιο-κυκλοφορικά αναληπτικά 
 
Αναλγητικά 1 

Ενέσιµο κορτικοειδές 1 

Σύριγγες 5<χ2 

Σκεύασµα κατά εγκαυµάτων 2 

Φορητή φιάλη και συσκευή χορήγησης οξυγόνου 1 

Φορητή συσκευή ανάνηψης στόµα µε στόµα τύπου Brook 1 

Φορητή συσκευή ανάνηψης τύπου guedel 1 

Συσκευή ανάνηψης δια χειρός (AMPU) 1 

Επίδεσµοι κοινοί 5 

Γάζες αποστειρωµένες πακέτα 2 

Ελαστικός επίδεσµος 1 

Αποστειρωµένο τούλι εµβαπτισµένο σε νερό και φυτικά έλαια για έγκαυµα 2 
 
Mercurochrom 50 cc 

 
Οξυζενέ 50 cc 

 
Οινόπνευµα 50 cc 

Λευκοπλάστης 1 

Ψαλίδι κοινό 1 
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ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ναυαγοσώστες 6 ναυαγοσώστες για την 
παραλία 

 
ΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
60 

       

ΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ  
850,00 

       

 
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

 
212,5 

       

 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΔΠ και ΕΑ 

 
1,17 

       

 
Κόστος για 30 μέρες 

  
1.243,13 

      

 
Κόστος για 60 μέρες 

  
2.486,25 

      

Συνολικό κόστος 
ναυαγοσωστών 

  
2.486,25 

      

         

Επιπλέον χρέωση 10% ως απόσβεση των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν από τους ναυαγοσώστες και 
αναφέρονται στη μελέτη αλλά ειδικότερα στα παραρτήματα αυτής. 

  248,63       

Συνολικό κόστος 
ναυαγοσωστικής 

κάλυψης 

  
2.734,88 

      

ΑΔΑ: 9ΒΕ3ΩΗΖ-Γ33



 24

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 
ΘΑΛΑΣΣΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 3 λεωφορεία για απόσταση Ωραιόκαστρο - Νέα Ηράκλεια 53,2 χιλ., μετ' επιστροφής 106,40 
χιλ 

Σύνολο χιλιομ 106,4        

Σύνολο ημερών 10 
       

Σύνολο λεωφορείων 3 
       

ΚΑΥΣΙΜΑ, τιμή/χιλ.  

1,3 

 

4149,6 

      

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 
ΚΛΠ, τιμή χιλ.με 

προσαύξηση 30% 

 
 

0,39 

 
 

1.244,88 

      

ΑΠΟΣΒΕΣΗ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, για 
κάθε λεωφορείο το 

κόστος απόκτησης είναι 
100.000,00. 

Υπολογίζεται 20% 

 
 
 

547,95 

 
 
 

547,95 

      

 
Συνολικό κόστος 
λεωφορείου 

  
 

5.942,43 

      

 
ΟΔΗΓΟΙ 

 
3 ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΌ 

ΚΆΘΕ Δ.Ε. 
 
ΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
30 

       

ΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ  
850,00 

       

 
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

 
212,5 

       

 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΔΠ και ΕΑ 

 
1,17 

       

 
Συνολικό κόστος οδηγών 

  
1.243,13 

      

         

         

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 3 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

  
7.185,55 

      

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1. Το ποσό της συμμετοχής, των παιδιών στο πρόγραμμα έχει ως εξής: 
για κάθε παιδί 20,00€ για μια εβδομάδα. Το δεύτερο παιδί της οικογένειας θα 
συμμετέχει με το ποσό των 10,00€. Το τρίτο παιδί της οικογένειας η 
συμμετοχή του θα είναι δωρεάν. 

 
2. Παιδιά με γονείς ανέργους, παιδιά μονογονεϊκής οικογένειας και παιδιά 

με εισόδημα γονέων κάτω των 7.000,00€ θα παρέχεται έκπτωση 50% στα 
ποσά της παραγράφου 1 των ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 
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3. Η έκπτωση θα παρέχεται στο ποσό συμμετοχής τους όταν πληρούν 
τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω κριτήρια. 

 
Στο συγκεκριμένο σημείο τα μέλη διαφώνησαν με τα κριτήρια συμμετοχής των 
παιδιών στο πρόγραμμα και συμφώνησαν να μην υπάρχει ποσό συμμετοχής 
από τους γονείς και τα έξοδα να καλυφθούν εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους. 
 
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει 
καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και  καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την 
απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του: 
 

1. Την παραπάνω εισήγηση  
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων 
3. Την υπ’ αριθμ. 9955/20-05-2021 μελέτη 
4. Την υπ’ αριθμ. 9958/20-05-2021 εισήγηση   
 

 
Αποφασίζει Με Πλειοψηφία  

 
Εγκρίνει  

1) την υλοποίηση του προγράμματος «Παιδί και Θάλασσα» με τη 
συμμετοχή παιδιών συνοδεία ενός ενήλικα, στην παραλία Νέας 
Ηράκλειας Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα από Δευτέρα 5 Ιουλίου έως 
και Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 , διάρκειας δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών.  

2)  τη Μίσθωση έως τριών (3) τουριστικών λεωφορείων συνολικού ποσού 
έως 8.910,08€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (10 ημέρες Χ 3 
λεωφορεία =30 δρομολόγια), και 

3) Τη Ναυαγοσωστική κάλυψη του προγράμματος με 6 ναυαγοσώστες με 
πτυχίο κολύμβησης και ειδίκευση στη διάσωση ατόμων στην ανοικτή 
θάλασσα και διάφορα έξοδα όπως αυτά περιγράφονται στη μελέτη 
συνολικού ποσού 3.391,25 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
εισηγητικό μέρος της παρούσης. Για όλα τα παιδιά που θα συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα, με προορισμό την θάλασσα, η συμμετοχή να είναι μηδενική και 
τα έξοδα να καλυφθούν εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους. 

. 
Η δαπάνη για τα παραπάνω θα βαρύνει τον  Κ.Α. 02.15.6471.1000 του 
προϋπολογισμού του Δήμου του  τρέχοντος οικονομικού έτους.  
 
Ο Δήμος προσφεύγει στην παραπάνω μίσθωση λεωφορείων,  λόγω της αδυναμίας 
μεταφοράς των παιδιών με δικά του μέσα και της δυσκολίας χρήσης των κοινών 
μεταφορικών μέσων.  
 
 Καταψήφισε ο Δ.Σ. Τερζής Χ. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 60/2021 
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Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος 
κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
  
 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως 
κατωτέρω. 
 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
    υπογραφή 

 
 

  ΤΑ ΜΕΛΗ 
 υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 
 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 

Ευαγγελία Δρόσου 
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