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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑ 
ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 
 

 

ΤΠΗΡΕΙΑ :   
«ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ TΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΘΗΡΑ».  

ΕΡΓΟΔΟΣΗ : 
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑ 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Λ.Σ.Θ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :  71.920,00   €   (συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α. 24%) 

 
 

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
 
 
 

Αντικείμενο : Ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ TΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΘΗΡΑ.  
Προεκτιμώμενη αμοιβή : Eβδομήντα μία χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ (€ 71.920,00) , 
συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. 24%.  
Χρόνος παροχής της υπηρεσίας : Δέκα  (10) μήνες.  
 
Α. Προδιαγραφές παροχής υπηρεσίας 
 
Σο Δημοτικό Λιμενικό Σαμείο Θήρας προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ TΩΝ 
ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΘΗΡΑ. 
 
Ενδεικτικά το έργο του Σεχνικού υμβούλου περιλαμβάνει: 

Οι υπηρεσίες οι οποίες θα πρέπει να προσφέρει ο Ανάδοχος στο Δ.Λ.Σ. Θήρας, είναι η Διαχείριση 
Λιμενικών Ζωνών του Δ.Λ.Σ. Θήρας (Λιμένας Αθηνιού, όρμος Υηρών, αλιευτικό καταφύγιο Βλυχάδας), 
καθώς δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του, με αντίστοιχο εκπαιδευμένο 
προσωπικό όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω για 10 μήνες. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει επτά ημέρες την εβδομάδα προσωπικό ικανό να ανταπεξέλθει στις 
απαιτήσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών, γνώστες της διευθέτησης και πρόσδεσης των σκαφών, του 
χειρισμού VHF, χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών, γνώστες της Αγγλικής γλώσσας. 

Σο προσωπικό θα πρέπει να εκπαιδευτεί ευθύνη του αναδόχου και στις πρώτες βοήθειες ώστε να 
μπορεί να τις προσφέρει σε περίπτωση συμβάντος. 

Σο προσωπικό το οποίο απαιτείται για την υλοποίηση των εργασιών είναι διπλή βάρδια για την 
Βλυχάδα πρωί απόγευμα από τις 08.00 έως και τις 23.00 σε καθημερινή βάση καθώς επίσης το ίδιο και 
για τους λιμένες Αθηνιό, Υηρά από τις 08.00 έως και τις 20.00, για τις ανάγκες διαχείρισης θα μπορεί να 
χρησιμοποιεί και το σκάφος το οποίο θα διαθέτει το Δ.Λ.Σ. Θήρας. 

τον Ανάδοχο θα παρέχονται έντυπα η ηλεκτρονικά τα έντυπα τα οποία πρέπει να τηρεί στις 
συναλλαγές του με τους πελάτες, θα πρέπει δε να αποδίδει σε εβδομαδιαία βάση τα οικονομικά δεδομένα 
της εβδομάδας στην υπηρεσία του Δ.Λ.Σ. Θήρας. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί εκτός τις οικονομικές καταστάσεις ημερολόγιο αφίξεων αναχωρήσεων 
σκαφών για σύγκριση με τα εκδιδόμενα παραστατικά, αλλά και για αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων. 

Ο Ανάδοχος εφαρμόζει πλήρως τις αποφάσεις του Δ.Λ.Σ. Θήρας αλλά και την νομοθεσία σχετικά με 
την πρόσδεση των σκαφών στους Λιμένες ευθύνης του Δ.Λ.Σ. Θήρας. 
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Απαγορεύεται ο Ανάδοχος η το προσωπικό που χρησιμοποιεί για να παρέχει τις υπηρεσίες του στο 
Δ.Λ.Σ. Θήρας να προωθεί συγκεκριμένα επαγγελματικά συμφέροντα στους πελάτες του Δ.Λ.Σ. Θήρας. 

Η διαχειριστική κίνηση θα πρέπει να κλείνει εβδομαδιαίως, μηνιαία το αργότερο έως και δέκα 
πέντε ημέρες μετά την ολοκλήρωση του μήνα καθώς το Δ.Λ.Σ. Θήρας τηρεί βιβλία Γ’ Κατηγορίας και 
πρέπει φορολογικά να υποβάλει σε μηνιαία βάση τα στοιχεία του.  

Για τυχόν άρνηση καταβολής του αντιτίμου από πελάτη θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα το Δ.Λ.Σ. 
Θήρας και να δώσει όνομα και νηολόγιο σκάφους καθώς και όνομα κυβερνήτη. 

Με την έλευση των σκαφών, θα πρέπει να καταγράφει αυτά, να κρατά όνομα κυβερνήτη καθώς και 
σημεία επαφής με αυτούς, τηλέφωνα, ε.μαιλ, κ.λπ.. 
 
Ως αντικείμενο των εργασιών οι οποίες θα ανατεθούν στον ανάδοχο είναι τα κάτωθι:     
                 Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής εργασιών του ανάδοχου ορίζονται τα 
ακόλουθα: Λιμένας Αθηνιού, όρμος Υηρών, αλιευτικό καταφύγιο Βλυχάδας, και η έδρα του Δ.Λ.Σ. Θήρας . 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει τις κάτωθι εργασίες : 

 Διαχείριση  Λιμενικών Ζωνών, (Λιμένας Αθηνιού, όρμος Υηρών, αλιευτικό καταφύγιο Βλυχάδας). 

 Διευθέτηση και ρύθμιση χώρων πρόσδεσης σκαφών, Αλιευτικών, Ημερήσιων εκδρομών, Θαλάσσιων 
σπορ.  

 Διευθέτηση πρόσδεση διερχόμενων τουριστικών ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών. 

 Διαχείριση υποδομών και διανομή δικτύων ύδρευσης και ηλεκτρικού ρεύματος στα σκάφη. 
Μηνιαία καταγραφή κατανάλωσης και απόδοση πίνακα στο Δ.Λ.Σ. Θήρας. Παρακολούθηση 
δεξαμενών ύδρευσης εξυπηρέτησης Λιμενικών Ζωνών. 

 Είσπραξη χρημάτων, τελών πρόσδεσης, επιβατών ημερήσιων εκδρομών, κατανάλωσης ηλεκτρικού 
ρεύματος και νερού, έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων σύμφωνα με την υπόδειξη της Οικονομικής 
υπηρεσίας και του Υοροτεχνικού, τήρηση Οικονομικών καταστάσεων, απόδοση στο Δ.Λ.Σ. Θήρας 
σε εβδομαδιαία βάση. 

 Κατάθεση εισπραχθέντων χρημάτων σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Δευτέρα των εισπραχθέντων ποσών 
στον Σραπεζικό Λογαριασμό του Δ.Λ.Σ. Θήρας, προσκόμιση των παραστατικών τραπέζης και των 
οικονομικών καταστάσεων στην Οικονομική Τπηρεσία. 

 Απόδοση Λογαριασμού κίνησης λιμένος σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. (Έντυπα και 
Ηλεκτρονικά). 

 Σήρηση βιβλίου κίνησης ημερήσιας κρουαζιέρας, ανά σκάφος και αριθμό επιβατών. (Έντυπα και 
Ηλεκτρονικά). 

 Σήρηση βιβλίου κίνησης διερχόμενων τουριστικών σκαφών. (Έντυπα η Ηλεκτρονικά) 

 Σήρηση βιβλίου ανέλκυσης καθέλκυσης σκαφών από τις υποδομές του Δ.Λ.Σ. Θήρας. (Έντυπα η 
Ηλεκτρονικά). 

 Σήρηση πίνακα χρήσιμων τηλεφώνων στο γραφείο και εμφανή σημεία του λιμένος της Βλυχάδας. 

 Διαχείριση και ρύθμιση χώρων στάθμευσης. 

 Διαχείριση λοιπών εσόδων Λιμενικού Σαμείου στη Λιμενική Ζώνη, σύμφωνα με τις υποδείξεις του 
Δ.Λ.Σ. Θήρας. 

Ο ανάδοχος θα παίρνει γραπτές εντολές από το Λιμενικό Σαμείο Θήρας και υποχρεούται να ενεργεί 
άμεσα για την υλοποίηση των εργασιών.  
 
Πέρα από τα ανωτέρω ο ανάδοχος υποχρεούται σε: 

 υνεχή παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών που εκτελούνται με 
σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό των αιτίων των τυχόν καθυστερήσεων και λήψη κατάλληλων μέτρων 
για την άρση ή ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων στην πορεία των εργασιών. 

 Αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων και προβλημάτων που τυχόν θα προκύψουν σε όλες τις φάσεις 
εκτέλεσης των εργασιών. 

 Κατάρτιση συστήματος αποτελεσματικού ελέγχου της φυσικής προόδου του συνόλου των εργασιών. 
 χεδιασμό και προγραμματισμό της βέλτιστης περιβαλλοντικής απόδοσης των εργασιών κατά την 

σταδιακή εκτέλεση και ολοκλήρωσή τους. 
 Εντοπισμό και επίλυση των τυχόν προβλημάτων που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση των 

εργασιών με βάση τις ειδικές επιτόπου συνθήκες και τη διαθεσιμότητα υλικών και πόρων. 
 Προσδιορισμό των κριτηρίων και της μεθοδολογίας για τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των 

εργασιών και στον έλεγχο της ομοιόμορφης εφαρμογής τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτών. 
 Κατάρτιση προγράμματος ποιότητας των εργασιών, σχεδίου ασφάλειας και υγείας (ΑΤ), καθώς και 

φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΥΑΤ). 
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 Μηνιαία υποβολή της κατάστασης του προσωπικού, των ωρών εργασίας αυτού και στον τομέα που 
απασχολήθηκαν.  

Β. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης έργου. 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους, που αφορούν το αντικείμενο του έργου 

για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας, και να παραλάβουν σχετική πρωτότυπη βεβαίωση 
υπογεγραμμένη από την αρμόδια υπηρεσία του Δ.Λ.Σ. Θήρας.  
Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και των ειδικών 
συνθηκών του έργου. ε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται στην άγνοια των 
συνθηκών και αναγκών η αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την άριστη εκτέλεση του έργου εντός του συμβατικού χώρου 
εργασίας, διαθέτοντας με δαπάνες του τα αναγκαία μέσα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της 
σύμβασης που θα υπογραφεί, καθώς και το αναγκαίο ειδικευμένο, έμπειρο και ικανό προσωπικό.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, ασφάλειας 
εργαζομένων.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει 
συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του.  

Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δ.Λ.Σ.Θ προς τις εντολές 
και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και να ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να 
πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνη εποπτεία, προκειμένου να συντονίζει το έργο και να 
ενημερώνει τις υπηρεσίες του Δ.Λ.Σ.Θ.  για θέματα που αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου. 

Σο έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον 
ανάδοχο. ημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. ε περίπτωση 
απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η οποία θα θεωρείται από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

Σο προσωπικό του ανάδοχου θα αντικαθίσταται, εφ' όσον το απαιτήσει το Δ.Λ.Σ.Θ, σε περίπτωση 
που θα κριθεί ακατάλληλο για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού έργου. 

 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να ενημερώνει αμελλητί το Δ.Λ.Σ.Θ για κάθε τροποποίηση του 
καταστατικού του και κάθε αλλαγή στην διοίκηση και εκπροσώπηση του 

Ο ανάδοχος κατά την έναρξη των εργασιών υποχρεούται να καταθέσει στο Δ.Λ.Σ.Θ  Θήρας 
αναλυτική κατάσταση (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, Α.Δ.Σ., Αρ. Βιβλ. ΙΚΑ) με το προσωπικό που πρόκειται 
να απασχολήσει.  

Ο ανάδοχος ανεξάρτητα αριθμού εργαζόμενων υποχρεούται να χρησιμοποιεί υπηρεσίες Σεχνικού 
Ασφαλείας, ενώ αν απασχολεί περισσότερους από 50 εργαζόμενους υποχρεούται να χρησιμοποιεί και τις 
υπηρεσίες του Ιατρού Εργασίας όπως περιγράφονται στον Ν.1568/1985. Επίσης υποχρεούται να έχει στη 
διάθεση των εργαζόμενων του Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου των υφιστάμενων κατά την 
εργασία κινδύνων για την Ασφάλεια και την Τγεία. 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την ασφάλεια του 
προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε 
οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημίες που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του 
ανάδοχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο,  το Δ.Λ.Σ.Θ δεν έχει καμία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά 
τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις 
περιπτώσεις αυτές. 
 
Γ. Διαδικασία ανάθεσης. 

Η ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας, θα γίνει με  πρόχειρο διαγωνισμό βάσει των διατάξεων του 
Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 28_80. 

 
 Θήρα, 15/07/2016  Θήρα, 15/07/2016 

υντάχθηκε Θεωρήθηκε  
 
 
 

  
 

 
Αργυρός Αντώνης 

Προϊστάμενος Δ.Λ.Σ.Θήρας 
Ηλίας Πελέκης  

Πρόεδρος Δ.Λ.Σ.Θήρας 


