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Προϋπ/μός: 11.958,41 € μαζί με το ΦΠΑ 24%
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Τεχνική περιγραφή
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Συγγραφή υποχρεώσεων
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Δήμος Σαμοθράκης σύμφωνα με την παράγραφο δ του άρθρου 7 του Π.Δ. 31/18 οφείλει να διαθέτει
για την πολυσύχναστη παραλία των Θέρμων ανεξάρτητα του φορέα διαχείρισης (Ο.Λ.Α), ένα
μηχανοκίνητο μικρό ταχύπλοο σκάφος, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών ως
επαγγελματικό, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί,
εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσον των πλευρών του σκάφους,
δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και κάτωθιν 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 ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ. Στο
σκάφος θα επιβαίνουν ο χειριστής του και ένας ναυαγοσώστης, όντες σε ετοιμότητα καθημερινά για
παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις, οι οποίοι και προσλαμβάνονται
από τον Δ. Σαμοθράκης, για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2019 και από ώρες 10.30 – 17.30 καθημερινά.
Με βάση τον κατώτατο μισθό, όπως διαμορφώθηκε από την Υ.Α. 4241-127-30.01.19 (ΦΕΚ 17330.01.2019 Β) για εργαζόμενους με 3 έως 6 χρόνια προυπηρεσίας, άγαμους και για 6 ώρες και
40 λεπτά το ημερομίσθιο ανέρχεται στο ποσό των 30,49€. Οπότε για 7 ώρες εργασίας το
ημερομίσθιο του ναυαγοσώστη είναι 32,01€. Σε περίπτωση Κυριακών και αργιών προβλέπεται
μια προσαύξηση 75% και συνεπώς το ανωτέρω ημερομίσθιο ανέρχεται στο ποσόν των 56,02€.
Οι ημέρες αργίας από 01.09.19 – 30.09.19 είναι 5 Κυριακές. Επομένως το κόστος μισθοδοσίας
ενός ναυαγοσώστη για την περίοδο 01.09.19 – 30.09.19 είναι: 25*32,01+5*56,02=1.080,35€,
χωρίς ρεπό, υπερεργασία, δώρο Χριστουγέννων και επίδομα και αποζημίωση αδείας.Το κόστος
ρεπό είναι: 5*32,01=160,05€. Για τη διαπίστωση της υπερεργασίας, κριτήριο αποτελεί όχι η
ημερήσια αλλά η εβδομαδιαία απασχόληση του μισθωτού και μάλιστα εκείνη που
πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. Έτσι η εργασία που παρέχει ο
μισθωτός κατά την Κυριακή ή άλλη μέρα αργίας δεν θεωρείται και δεν αμοίβεται ως υπερωρία
ή υπερεργασία, επομένως το κόστος από την υπερεργασία υπολογίζεται ως εξής: ώρες
υπερεργασίας*20%*ωρομίσθιο. Επειδή κάθε ναυαγοσώστης εργάζεται 6 ημέρες (η Κυριακή δεν
είναι εργάσιμη και δεν υπολογίζεται)*7 ώρες την ημέρα, δηλαδή 42 ώρες αντί του συμβατικού
40 ωρών (6 ώρες και 40 λεπτά*6 ημέρες), άρα υπολογίζονται 2 ώρες υπερεργασία ανά εβδομάδα
* 4 εβδομάδες για το διάστημα 01.09.19 – 30.09.19, άρα 2*4=8 ώρες υπερεργασία. Δεδομένου
ότι το ημερομίσθιο ναυαγοσώστη για 7 ώρες εργασίας είναι 32,01€, το ωρομίσθιο είναι 4,57€
(32,01/7) και το συνολικό κόστος υπερεργασίας του ναυαγοσώστη την περίοδο από 01.09.19 –
30.09.19 είναι 8*20%*4,57=7,152€, μηνιαίο κόστος.
Όσον αφορά το δώρο Χριστουγέννων επισημαίνεται ότι στις τακτικές αποδοχές των μισθωτών
βάσει των οποίων υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα
άδειας, συνεπώς το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται προσαυξημένο με την αναλογία του
συντελεστή επιδόματος αδείας που είναι 0,041666 ((12,5/25)/12). Η χρονική περίοδος που
υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1η Μαίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Επειδή
θα δουλέψει 1 μήνα από τους 8της ανωτέρω περιόδου δικαιούται 2 ημερομίσθια για κάθε 19

ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης προσαυξημένο κατά 0,041666 λόγω
επιδόματος αδείας. Αν κάποιος εργάστηκε διάστημα μικρότερο των 19 ημερών δικαιούται
ανάλογο κλάσμα του δώρου. Επομένως το δώρο Χριστουγέννων για τις 30 ημέρες εργασίας θα
είναι: 30/19*32,01*1,041666=52,65€.
Όσον αφορά στο επίδομα άδειας είναι 2 ημερομίσθια για κάθε μήνα εργασίας: 2*32,01=64,02€.
Για την αποζημίωση άδειας , αφού δεν θα χορηγηθεί η προσαύξηση είναι 100%, δηλαδή 52,65€.
Το συνολικό μηνιαίο κόστος του ναυαγοσώστη χωρίς τις ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη
είναι κόστος μισθοδοσίας + κόστος ρεπό + κόστος υπερεργασίας + δώρο χριστουγέννων +
επίδομα άδειας + αποζημίωση άδειας = 1.080,35+160,05+7,15+52,65+64,02+52,65=1.416,87€.
Οι ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη (ποσοστό 25,06%) είναι: 355,07€. Συνεπώς το μηνιαίο
κόστος του ναυαγοσώστη με τις ασφαλιστικές εισφορές είναι 1.771,94€.
Το μηνιαίο κόστος του χειριστή εκτιμάται ότι θα είναι ίδιο με του ναυαγοσώστη.
Για την μίσθωση του σκάφους η τιμή μορφώθηκε στο ποσό των 6.100,00€ χωρίς ΦΠΑ, μετά από
έρευνα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος
Σαμοθράκη, 07-08 -2019
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Ε ΝΔ Ε Ι Κ Τ Ι ΚΟΣ Π ΡΟΥ Π ΟΛΟ Γ Ι Σ Μ ΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ

Μον.
Μέτρ.

ΑΝΘΡΩΠΟ
ΜΗΝΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΣΚΑΦΟΥΣ
2.
ΑΝΘΡΩΠΟ
ΜΗΝΑΣ
3. ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ
ΤΕΜ. ΑΝΑ
ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΗΚΟΥΣ 5 ΜΕΤΡΩΝ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΣ 6HP ΜΗΝΑ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΗ
€

1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.
€
1.771,94

1

1.771,94

1.771,94

1

6.100,00

6.100,00

1.771,94

Σύνολο καθαρής αξίας 9.643,88
ΦΠΑ 24% 2.314,53
Γενικό σύνολο δαπάνης 11.958,41
Η αναφερόμενη τιμή για την μίσθωση του σκάφους μορφώθηκε μετά από έρευνα στις τρέχουσες
τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.
Σαμοθράκη, 07-08-2019
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Σ Υ Γ Γ ΡΑ Φ Η
Άρθρο 1ο :

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αντικείμενο συγγραφής

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης
πολυσύχναστης παραλίας Θέρμων Δ. Σαμοθράκης, σύμφωνα με την παράγραφο δ, του άρθρου 7 του
Π.Δ. 31/18.
Συγκεκριμένα:
Θα γίνει εκμίσθωση ενός μηχανοκίνητου μικρού ταχύπλοου σκάφους, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής
Μικρών Σκαφών ως επαγγελματικό, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, χρώματος εξωτερικά
πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσον των πλευρών του
σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και κάτωθιν 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
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ. Στο σκάφος θα επιβαίνουν ο χειριστής του και ένας ναυαγοσώστης, όντες σε ετοιμότητα
καθημερινά για παροχή άμεσης βοήθειας στις υφιστάμενες λουτρικές εγκαταστάσεις, οι οποίοι και
προσλαμβάνονται από τον Δ. Σαμοθράκης, για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2019 και από ώρες 10.30 – 17.30
καθημερινά.
Το προσωπικό (ναυαγοσώστης , χειριστής) που θα διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου θα
είναι εφοδιασμένο με τις απαραίτητες άδειες, οι οποίες θα είναι σε ισχύ.
Άρθρο 2ο :

Γενικοί όροι και προυποθέσεις εκτέλεσης έργου

Ο Ανάδοχος τελεί υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προς τις εντολές και
οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να
πιστοποιείται η εκτέλεση της εργασίας του.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις περί ναυαγοσωστικού έργου.
Το έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος οφείλει να ασφαλίσει τον μηχανολογικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει και να
προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Άρθρο 3ο :

Ειδικοί όροι και προυποθέσεις εκτέλεσης έργου

Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού , φαρμακευτικού εξοπλισμού ή καθοιονδήποτε τρόπο
αδυναμία εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμμεση αντικατάστασή του με άλλο.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση και ευθύνη της ασφάλειας του προσωπικού που απασχολεί.

Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν προκληθούν, τόσο τις
αστικές , όσο και τις ποινικές.
Άρθρο 4ο :

Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
* το άρθρο 328 του Ν.4412/2016 Βιβλίο ΙΙ (Οδηγία 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος
Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Άρθρο 5ο :

Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Προϋπολογισμός μελέτης
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη
Άρθρο 6ο :

Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας

Από 1.09.19 -30.09.19
Άρθρο 7ο :

Πληρωμή εκτελεσθέντων εργασιών

Η αποζημίωση του αναδόχου θα καταβληθεί στο τέλος του μήνα, ύστερα από σύνταξη
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή είναι η βεβαίωσης καλής εκτέλεσης, το
τιμολόγιο, βεβαίωση εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων,
φορολογική ενημερότητα, συμβάσεις εργασίας.
Άρθρο 8ο :

Επιβαρύνσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τους ισχύοντες φόρους, τέλη κρατήσεις, πλην του ΦΠΑ.
Άρθρο 9ο : Περιεχόμενο προσφοράς
Η προσφορά θα περιλαμβάνει :
Την οικονομική προσφορά
Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο ανάδοχος με
δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν





την διάθεση του συνόλου του απασχολούμενου εξοπλισμού τεχνικού, μηχανολογικού
φαρμακευτικού.
Τα έξοδα κίνησης και συντήρησης του εξοπλισμού.
Την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού.
Την αμοιβή (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) του απασχολούμενου προσωπικού.

Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους,
τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 11ο :

Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
Σαμοθράκη, 07-08-2019
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