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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθμός Μελέτης  02ΠΥ/2022 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΜΥΚΟΝΟΥ» 

 
 

 

Προϋπολογισμός δαπάνης…………€46.800,00….......….……...ΕΥΡΩ. 

Φ.Π.Α. 24%……..…………………€11.232,00………………...ΕΥΡΩ. 

 

Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης: ….€58.032,00……..………….ΕΥΡΩ. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 02ΠΥ/2022 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η μελέτη αυτή αφορά την παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων (Υ.Α.Λ.Ε.) Μυκόνου και υπηρεσιών Αναπληρωτή Υπεύθυνου 
Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου σύμφωνα με τον Ν. 3622/2007, 
το Π.Δ. 56/2004, τον κανονισμό (ΕΚ) 725/2004 (L129/6 της 29.4.2004) και της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/65 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(L310 της 25.11.2005) για την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων 
και των λιμένων. 

Η συνεργασία του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου με τους Υ.Α.Λ.Ε. και Α.Υ.Α.Λ.Ε. κρίνεται άμεσα 
και αναγκαία, διότι οι υπόχρεοι λιμένες (όπως η Μύκονος) στον διεθνή κώδικα 
ασφάλειας ISPS υπόκεινται σε αυστηρούς και συχνούς ελέγχους από κοινοτικούς 
επιθεωρητές, με πιθανή συνέπεια τον αποκλεισμό του λιμένα από τις διεθνείς 
ναυτιλιακές μεταφορές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.  

Ο Υ.Α.Λ.Ε., μαζί με τον αναπληρωτή του, εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια 
ασφάλειας, προγραμματίζουν τη διεξαγωγή γυμνασίων και μεριμνούν για τη 
συμμετοχή σε ασκήσεις των κατά τόπους αρμόδιων Αρχών. Επίσης, έχουν την ευθύνη 
για την αναθεώρηση των αξιολογήσεων ασφάλειας και των σχεδίων ασφάλειας, 
οποτεδήποτε κριθεί τούτο αναγκαίο και τουλάχιστον μία φορά ανά πενταετία. 

Κατά συνέπεια η παροχή υπηρεσίας δύο (2) ατόμων, ενός (1) ως ΥΑΛΕ και ενός (1) 

Α.Υ.Α.Λ.Ε. αντίστοιχα, με σύμβαση παροχής υπηρεσίας έως ένα έτος σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμόν 5345/04.02.05 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ είναι υποχρεωτική για την 
συμμόρφωση του Δ.Λ.Τ.Μ.  με τους διεθνείς κώδικες και νομοθεσίες της ασφάλειας. 
Αντιθέτως, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, η μη συμμόρφωση του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου με 
τον Διεθνή Κώδικα Ασφαλείας ISPS να αποτρέψει την είσοδο Κρουαζιερόπλοιων και 
πλοίων της ακτοπλοΐας στους λιμένες της Μυκόνου με συνέπεια την μείωση των 
αφίξεων τουριστών, η οποία είναι καθοριστικής σημασίας για το κατεξοχήν 
τουριστικό νησί της Μυκόνου, δημιουργώντας τεράστια οικονομικά προβλήματα 
τόσο για την τοπική οικονομία όσο και για το Ελληνικό κράτος. 

Η ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.   

Η δαπάνη των παρεχόμενων υπηρεσιών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €46.800,00 
(σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ), πλέον του Φ.Π.Α (11.232,00€), άρα 
γενικό σύνολο 58.032,00€.  

Στο κόστος των υπηρεσιών θα περιλαμβάνονται όλες οι εργατοώρες των αναδόχων 
και τα υλικά τους, καθώς και κάθε δαπάνη ή αμοιβή που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα 
με το έργο τους, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και των 
γενικών τους εξόδων. 

Σε περίπτωση που οι ανάδοχοι είναι φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στις 
διατάξεις της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016, για την ασφάλιση των προσώπων 
της παρ. 1 του ίδιου άρθρου που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για 

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΜΥΚΟΝΟΥ 
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τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση σε 
ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά), τότε στην αμοιβή των αναδόχων 
περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές των 2 εργαζόμενων, όχι όμως οι 
ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη, οι οποίες καλύπτονται από την Υπηρεσία 
βαρύνοντας κάποιον από τους υπό κωδικούς του ΚΑΕ: 00-8231 «Εισφορές σε 
ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία», ανάλογα τον ασφαλιστικό φορέα του 
αναδόχου. 

Το ενδεικτικό κόστος των εργοδοτικών εισφορών ανέρχεται σε: 
26.400,00€ Χ 22,00% = 5.808,00€ Υ.Α.Λ.Ε. και 
20.400,00€ Χ 22,00% = 4.488,00€ Α.Υ.Α.Λ.Ε. 
 
Η χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους πόρους, στο σύνολο της δαπάνης, η οποία 
ενδεικτικά ανέρχεται στο ποσό των 58.032,00€ συμπ. ΦΠΑ  για τα έτη 2022 και 2023  
[Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Π/Υ 2022 (29.016,00€), και 2023 (29.016,00€) στον ΚΑΕ 00.6117.0003 
«Παροχή υπηρεσιών ΥΑΛΕ & ΑΥΛΕ» και όσον αφορά τις εργοδοτικές εισφορές στον 
Π/Υ 2022 - 2023 βαρύνοντας κάποιον από τους υπό κωδικούς του ΚΑΕ 00-8231 
«Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία», ανάλογα τον ασφαλιστικό 
φορέα του αναδόχου, (CPV: 79710000-4). 
 
Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου στις τρέχουσες τιμές αγοράς και με δεδομένο τις 
προηγούμενες συμβάσεις του ΔΛΤΜ με τους ΥΑΛΕ και ΑΥΑΛΕ. 

Η παροχή υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού δημόσιου 
ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, και σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016 καθώς και των τροποποιήσεών τους.   

     

 

 

 

ΜΥΚΟΝΟΣ,  21-04-2022 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

Νικόλαος Χρυσοβ. Βαρδαλάχος 
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 02ΠΥ/2022 

 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 
Στο κόστος των υπηρεσιών θα περιλαμβάνονται όλες οι εργατοώρες των δύο 
αναδόχων και τα υλικά τους, καθώς και κάθε δαπάνη ή αμοιβή που σχετίζεται άμεσα 
ή έμμεσα με το έργο τους, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών καθώς 
και των γενικών τους εξόδων. 

 
Σε περίπτωση που οι ανάδοχοι είναι φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στις 
διατάξεις της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016, για την ασφάλιση των προσώπων 
της παρ. 1 του ίδιου άρθρου που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για 
τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση σε 
ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά), τότε στην αμοιβή των αναδόχων 
περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές των 2 εργαζόμενων, όχι όμως οι 
ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη, οι οποίες καλύπτονται από την Υπηρεσία 
βαρύνοντας κάποιον από τους υπό κωδικούς του ΚΑΕ: 00-8231 «Εισφορές σε 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1 

Παροχή 
Υπηρεσιών 
«Υπεύθυνου 
Ασφάλειας 
Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων  
Μυκόνου» 
(ΥΑΛΕ) 

Μήνες 12 2.200,00€ 26.400,00€ 

2 

Παροχή 
Υπηρεσιών 
«Αναπλ. 
Υπεύθυνου 
Ασφάλειας 
Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων  
Μυκόνου» 
(ΑΥΑΛΕ) 

Μήνες 12 1.700,00€ 20.400,00€ 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 46.800,00€ 

  Φ.Π.Α. 24%  11.232,00€ 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 58.032,00€ 

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΜΥΚΟΝΟΥ 
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ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία», ανάλογα τον ασφαλιστικό φορέα του 
αναδόχου. 

Το ενδεικτικό κόστος των εργοδοτικών εισφορών ανέρχεται σε: 
26.400,00€ Χ 22,00% = 5.808,00€ Υ.Α.Λ.Ε. και 
20.400,00€ Χ 22,00% = 4.488,00€ Α.Υ.Α.Λ.Ε. 
 
Η χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους πόρους, στο σύνολο της δαπάνης, η οποία 
ενδεικτικά ανέρχεται στο ποσό των 58.032,00€ συμπ. ΦΠΑ  για τα έτη 2022 και 2023 
[Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Π/Υ 2022 (29.016,00€), και 2023 (29.016,00€) στον ΚΑΕ 00.6117.0003 
«Παροχή υπηρεσιών ΥΑΛΕ & ΑΥΛΕ» και όσον αφορά τις εργοδοτικές εισφορές στον 
Π/Υ 2022 - 2023 βαρύνοντας κάποιον από τους υπό κωδικούς του ΚΑΕ 00-8231 
«Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία», ανάλογα τον ασφαλιστικό 
φορέα του αναδόχου, (CPV: 79710000-4). 

 
Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου στις τρέχουσες τιμές αγοράς και με δεδομένο τις 
προηγούμενες συμβάσεις του ΔΛΤΜ με τους ΥΑΛΕ και ΑΥΑΛΕ. 
 

 

 

 

ΜΥΚΟΝΟΣ,  21-04-2022 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

Νικόλαος Χρυσοβ. Βαρδαλάχος 
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 02ΠΥ/2022 

 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 

  
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1 

Παροχή 
Υπηρεσιών 
«Υπεύθυνος 
Ασφάλειας 
Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων»  
Μυκόνου (ΥΑΛΕ) 

Μήνες 12   

2 

Παροχή 
Υπηρεσιών 
«Αναπληρωτής 
Υπεύθυνος 
Ασφάλειας 
Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων»  
Μυκόνου 
(ΑΥΑΛΕ) 

Μήνες 12   

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :  

  Φ.Π.Α. 24%    

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Μύκονος …/…/2022 

 
 
 

Ο/Η Προσφέρων/ουσα 

 

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΜΥΚΟΝΟΥ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 02ΠΥ/2022 

 
 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο – Αντικείμενο της συμβάσεως. 
Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την παροχή υπηρεσιών 
Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Υ.Α.Λ.Ε.) Μυκόνου και του 
Αναπληρωτή (Α.Υ.Α.Λ.Ε) του, σύμφωνα με τον Ν. 3622/2007, το Π.Δ. 56/2004, τον 
κανονισμό (ΕΚ) 725/2004 (L129/6 της 29.4.2004) και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
2005/65 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L310 της 25.11.2005) 
για την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων και των λιμένων. 
Η συνεργασία του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου με τον Υ.Α.Λ.Ε. και τον Αναπληρωτή, κρίνεται 
άμεσα και αναγκαία, διότι οι υπόχρεοι λιμένες (όπως η Μύκονος) στον διεθνή 
κώδικα ασφάλειας ISPS υπόκεινται σε αυστηρούς και συχνούς ελέγχους από 
κοινοτικούς επιθεωρητές, με πιθανή συνέπεια τον αποκλεισμό του λιμένα από τις 
διεθνείς ναυτιλιακές μεταφορές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.  
Ο Υ.Α.Λ.Ε., μαζί με τον αναπληρωτή του, εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια 
ασφάλειας, προγραμματίζουν τη διεξαγωγή γυμνασίων και μεριμνούν για τη 
συμμετοχή σε ασκήσεις των κατά τόπους αρμόδιων Αρχών. Επίσης, έχουν την ευθύνη 
για την αναθεώρηση των αξιολογήσεων ασφάλειας και των σχεδίων ασφάλειας, 
οποτεδήποτε κριθεί τούτο αναγκαίο και τουλάχιστον μία φορά ανά πενταετία. 
Η ανωτέρω υπηρεσία θα παρασχεθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης, για τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.  
 
ΑΡΘΡΟ 2ο – Ισχύουσες διατάξεις 

Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1) Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  
2) Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3) Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις». 

4) Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

5) Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

6) Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 

7) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

8) Του Ν.4782/2021. 
9) Τις διατάξεις  του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες” 

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΜΥΚΟΝΟΥ 
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10) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας 
- Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «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. 

11) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου 
Προγράμματος Προμηθειών. 

12) Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2022 και 
2023 και πιο συγκεκριμένα στον Κ.Α 00.6117.0003 «Παροχή υπηρεσιών ΥΑΛΕ 
& ΑΥΛΕ» καθώς και στον Κ.Α. 00-8231.0006 «Εισφορές σε Λοιπά Ταμεία & 
Οργανισμούς» 

13) Ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου, απαιτείται η παροχή 
της υπηρεσίας Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου 
και Αναπληρωτή του, δεδομένου ότι δεν διαθέτει υπαλλήλους με τις 
συγκεκριμένες ειδικότητες  στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η πιστή εφαρμογή 
του διεθνή κώδικα ασφάλειας ISPS προσθέτει ασφάλεια και αξία στο 
τουριστικό προϊόν της χώρας μας, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγεται η πληρωμή 
υπέρογκων προστίμων από την ΕΕ για τη μη συμμόρφωση της χώρας στις 
Ευρωπαϊκές Οδηγίες. 

 
Όπως τροποποιημένες ισχύουν έως σήμερα. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο – Τρόπος Παροχής Υπηρεσίας. 

Η παρεχόμενη υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού 

δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, και σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016, καθώς και των τροποποιήσεών τους, κατόπιν απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου (Αρ. 327 του 
Ν. 4412/2016).  
 
Η τελική επιλογή θα γίνει με κριτήριο το χαμηλότερο κόστος, κατόπιν αξιολόγησης 
των προσφορών απ’ την αρμόδια επιτροπή του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου, σύμφωνα με τα 
κριτήρια και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, αφού προηγηθεί 
δεκαπενθήμερη (15) τουλάχιστον δημοσίευση της απλοποιημένης προκήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο – Προϋπολογισμός έργου. 
Η δαπάνη των παρεχόμενων υπηρεσιών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €46.800,00 
(σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ), πλέον του Φ.Π.Α (11.232,00€), άρα 
γενικό σύνολο 58.032,00€.  

Στο κόστος των υπηρεσιών θα περιλαμβάνονται όλες οι εργατοώρες των αναδόχων 
και τα υλικά τους, καθώς και κάθε δαπάνη ή αμοιβή που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα 
με το έργο τους, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και των 
γενικών τους εξόδων. 

Σε περίπτωση που οι ανάδοχοι είναι φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στις 
διατάξεις της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016, για την ασφάλιση των προσώπων 
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της παρ. 1 του ίδιου άρθρου που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για 
τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση σε 
ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά), τότε στην αμοιβή των αναδόχων 
περιλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές των 2 εργαζόμενων, όχι όμως οι 
ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη, οι οποίες καλύπτονται από την Υπηρεσία 
βαρύνοντας κάποιον από τους υπό κωδικούς του ΚΑΕ: 00-8231 «Εισφορές σε 
ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία», ανάλογα τον ασφαλιστικό φορέα του 
αναδόχου. 

Το ενδεικτικό κόστος των εργοδοτικών εισφορών ανέρχεται σε: 
26.400,00€ Χ 22,00% = 5.808,00€ Υ.Α.Λ.Ε. και 
20.400,00€ Χ 22,00% = 4.488,00€ Α.Υ.Α.Λ.Ε. 
 
Η χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους πόρους, στο σύνολο της δαπάνης, η οποία 
ενδεικτικά ανέρχεται στο ποσό των 58.032,00€ συμπ. ΦΠΑ  για τα έτη 2022 και 2023  
[Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Π/Υ 2022 (29.016,00€), και 2023 (29.016,00€) στον ΚΑΕ 00.6117.0003 
«Παροχή υπηρεσιών ΥΑΛΕ & ΑΥΛΕ» και όσον αφορά τις εργοδοτικές εισφορές στον 
Π/Υ 2022 - 2023 βαρύνοντας κάποιον από τους υπό κωδικούς του ΚΑΕ 00-8231 
«Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία», ανάλογα τον ασφαλιστικό 
φορέα του αναδόχου, (CPV: 79710000-4). 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο – Εγγυήσεις.  
 
Εγγύηση συμμετοχής 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες εγγυητική επιστολή συμμετοχής  
για το τμήμα 1 - Παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων Μυκόνου  (ΥΑΛΕ) ποσού πεντακοσίων είκοσι οκτώ (528,00€) ευρώ   
Και  
για το τμήμα 2 - Παροχή Υπηρεσιών Αναπλ. Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων Μυκόνου  (ΑΥΑΛΕ) ποσού τετρακοσίων οκτώ (408,00€) ευρώ   
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και εργοδοτικών 
εισφορών και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των 
όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

γ) Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των 
υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 
δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων 
Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
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παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

 
Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) 
την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό 
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της 
σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 
από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά 
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης .  
 
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 
 
Οι υπηρεσίες του Δ.Λ.Τ.Μ. επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο – Προθεσμίες ποινικές ρήτρες. 
Η προθεσμία παράδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται σε δώδεκα (12) 

μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης του αναδόχου με το Δ.Λ.Τ.Μ. 

1. Αν οι υπηρεσίες παραδοθούν από υπαιτιότητα του κάθε ανάδοχου ξεχωριστά 
μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της 
παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, μπορεί να επιβάλλονται εις βάρος τους 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν 
υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή 
σε περίπτωση τμηματικών - ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 
προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς 
Φ.Π.Α. των παρεχόμενων υπηρεσιών που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, 
χωρίς Φ.Π.Α. επί της συμβατικής αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών που 
παραδόθηκαν  εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι 
ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας 
της σύμβασης και μπορούν να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, αν οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν στις ως 
άνω τμηματικές προθεσμίες παραδοθούν μέσα στη συνολική διάρκεια και τις 
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εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 
σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την αμοιβή 
του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα 
αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο – Πληρωμές. 

1. Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών μπορεί να γίνει 
τμηματικά σε μηνιαίες ή μεγαλύτερης διάρκειας καταβολές, για όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης (12 μήνες). 

2. Εφόσον οι ανάδοχοι εκτελούν ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, 
τις υποχρεώσεις τους, εκδίδουν τιμολόγιο για τις υπηρεσίες που έχουν 
παράσχει και παραλάβει η αρμόδια επιτροπής παραλαβής και έχει εκδώσει 
για το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής (ή βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης). 

3. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία. 
4. Οι 2 ανάδοχοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνονται με όλους 

ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, 
δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της προσφοράς. 
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και η πιθανή επιβάρυνση 
εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, βαρύνει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο – Γενικά.   
Για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την παρούσα προμήθεια, ισχύουν οι διατάξεις: 
α) Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο – Τεχνικές προδιαγραφές. 
Ο Υπεύθυνος και ο Αναπληρωτής Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων είναι 
υπεύθυνοι για την εκπόνηση, εφαρμογή, αναθεώρηση και διατήρηση του Σχεδίου 
Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) και του Σχεδίου Ασφάλειας 
Λιμένων (ΣΑΛ) και ως σύνδεσμος µε τους Αξιωματικούς Ασφάλειας των πλοίων και 
τους Υπεύθυνους Ασφάλειας των Εταιρειών των πλοίων αυτών. 

Ο ΥΑΛΕ και ο Αναπληρωτής του είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή και 
αναθεώρηση του ΣΑΛΕ και ΣΑΛ, καθώς και για την συνεργασία με τους 
Αξιωματικούς Ασφάλειας Πλοίου (ΑΑΠ) και τους Υπεύθυνους Ασφάλειας 
Εγκαταστάσεων (ΥΑΕ).  

Ο ΥΑΛΕ και ο Αναπληρωτής έχουν την εξουσιοδότηση να αναφέρονται απευθείας 
στο ανώτερο επίπεδο της Διοίκησης της Λιμενικής Εγκατάστασης για θέματα 
ασφάλειας. Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και οι απαιτήσεις εκπαίδευσής τους 
καθορίζονται στον Κώδικα ISPS. Στον ΥΑΛΕ και τον Αναπληρωτή του θα δίνεται η 
απαραίτητη υποστήριξη για να εκπληρώσει τα καθήκοντά και τις ευθύνες τους.  

Ο ΥΑΛΕ και ο Αναπληρωτής έχουν την κύρια ευθύνη για την εφαρμογή και την 
αποτελεσματικότητα του ΣΑΛΕ και ΣΑΛ. 
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Προσόντα 

Τα προσόντα του ΥΑΛΕ και του ΑΥΑΛΕ ορίζονται, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 9 
του Ν. 3622/2007.  Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ)  και 
ΑΥΑΛΕ πρέπει να διαθέτουν:  

α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  

β) εμπειρία στον τομέα ελέγχου ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων ή εμπορικών 
πλοίων  

γ) καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

δ) τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα ISPS προσόντα.  

 

Επιπλέον πρέπει να έχουν, μέσω εκπαίδευσης ή ανάλογης εργασιακής εμπειρίας, τα 
ακόλουθα προσόντα: 

• Καλή γνώση των διατάξεων του Κώδικα ISPS, της Εθνικής και Ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας καθώς και των εγκυκλίων του αρμόδιου Υπουργείου σχετικά με 
την εφαρμογή του Κώδικα. 

• Καλή γνώση των Εθνικών και Διεθνών ναυτικών κανονισμών όσον αφορά 
τον Κώδικα ISPS. 

• Καλή γνώση, επαγρύπνηση και εμπειρία σε θέματα ασφάλειας γενικά.  

• Καλή γνώση της οργάνωσης ασφάλειας της εγκατάστασης. 

• Καλή γνώση των συνθηκών λειτουργίας των πλοίων και της εγκατάστασης. 

• Ικανότητα οργάνωσης, διοίκησης και κινητοποίησης των εργαζομένων. 

• Επιχειρησιακή ευελιξία. 

• Ικανότητα λειτουργίας υπό πίεση και ταυτόχρονης αντιμετώπισης πολλών 
ζητημάτων.  

• Ικανότητα αναφοράς γραπτώς και προφορικώς. 

 

Καθήκοντα & Ευθύνες 

 Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του ΥΑΛΕ και του ΥΑΛΕ περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων: 

• Κατανόηση, εφαρμογή και τήρηση του ΣΑΛΕ και ΣΑΛ. 

• Διεξαγωγή αρχικής επιθεώρησης ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σχετική ΑΑΛΕ και ΑΑΛ. 

• Εξασφάλιση αποτελεσματικού συντονισμού και εφαρμογής του ΣΑΛΕ και 
ΣΑΛ, συμμετέχοντας σε ασκήσεις και γυμνάσια σε κατάλληλα χρονικά 
διαστήματα και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις οδηγίες που δίνονται στο Μέρος Β 
αυτού του Κώδικα. 

• Τακτική αναθεώρηση της ΑΑΛΕ και ΑΑΛ στην οποία βασίστηκε η ανάπτυξη 
του Σχεδίου. 

• Διεξαγωγή αναθεώρησης του ΣΑΛΕ και ΣΑΛ τουλάχιστον μια φορά ετησίως. 

• Ανάληψη τακτικών επιθεωρήσεων ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης 
για να εξασφαλιστεί η διατήρηση των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας. 
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• Παρακολούθηση της συνεχούς αποτελεσματικότητας του Σχεδίου, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης εσωτερικών ελέγχων και  
αναθεωρήσεων σε αυτό. 

• Εξασφάλιση ότι οι τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία του ΣΑΛΕ 
και ΣΑΛ για τα οποία το αρμόδιο Υπουργείο έχει καθορίσει ότι απαιτείται 
έγκριση, υποβάλλονται για αναθεώρηση και έγκριση πριν την ενσωμάτωση 
τους στο εγκεκριμένο Σχέδιο και την εφαρμογή τους στην λιμενική 
εγκατάσταση και λιμένα. 

• Πρόταση και ενσωμάτωση των τροποποιήσεων στο ΣΑΛΕ και ΣΑΛ για να 
καλυφθούν οι ελλείψεις και για να ενημερωθεί το Σχέδιο, έτσι ώστε να 
ληφθούν υπ’ όψιν όλες οι τυχόν αλλαγές στην λιμενική εγκατάσταση. 

• Αύξηση της επίβλεψης ασφάλειας και της επαγρύπνησης του προσωπικού. 

• Εξασφάλιση ότι έχει δοθεί επαρκής εκπαίδευση στο προσωπικό που είναι 
υπεύθυνο για την ασφάλεια της λιμενικής εγκατάστασης. 

• Αναφορά συμβάντων τα οποία απείλησαν την ασφάλεια της εγκατάστασης 
στις αρμόδιες Αρχές και διατήρηση αρχείων. 

• Εξέταση όλων των αναφορών για παραβιάσεις ασφάλειας. 

• Εξασφάλιση της εγγραφής όλων των ελλείψεων ασφάλειας. 

• Συνεργασία με τους αρμόδιους Υπεύθυνου Ασφάλειας Εταιρειών και 
Αξιωματικούς Ασφάλειας Πλοίων για την εφαρμογή του ΣΑΛΕ και ΣΑΛ. 

• Συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές ασφάλειας, όταν χρειαστεί. 

• Εξασφάλιση ότι τα πρότυπα για το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την 
ασφάλεια της λιμενικής εγκατάστασης εκπληρώνονται.  

• Εξασφάλιση ότι το Σχέδιο ασφάλειας, οι διαδικασίες, τα συστήματα και ο 
εξοπλισμός δεν εκθέτουν σε κίνδυνο την προσωπική ασφάλεια των 
εργαζομένων της εγκατάστασης, των εργολάβων και των επισκεπτών. 

• Εξασφάλιση του αριθμού των θέσεων, των περιπόλων και της δύναμης των 
φρουρών / αντίδρασης για την επάρκεια της προστασίας, της αντίδρασης  
και της αντιμετώπισης καταστάσεων που απειλούν το προσωπικό και την 
περιουσία. 

• Εξασφάλιση του συντονισμού και του χειρισμού των δραστηριοτήτων του 
πλοίου/ λιμένα σε συμμόρφωση με το Σχέδιο. 

• Εξασφάλιση ότι ο εξοπλισμός ασφάλειας λειτουργεί σωστά, ελέγχεται 
βαθμονομείται και διατηρείται. 

• Παροχή βοήθειας, όταν ζητείται, στους ΑΑΠ για επαλήθευση της ταυτότητας 
εκείνων που επιθυμούν να επιβιβαστούν στο πλοίο. 

• Συμπλήρωση της ΔΑ όταν χρειάζεται. 

 
Επιπλέον, ο ΥΑΛΕ και ο ΑΥΑΛΕ θα πρέπει να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του 
ΣΑΛΕ και ΣΑΛ σε όλα τα επίπεδα ασφάλειας. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο – Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

 

 

ΜΥΚΟΝΟΣ,  21-04-2022 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

 
Νικόλαος Χρυσοβ. Βαρδαλάχος 
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 02ΠΥ/2022 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο – Αντικείμενο της συμβάσεως. 

Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την παροχή υπηρεσιών 
Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Υ.Α.Λ.Ε.) και του Αναπληρωτή 
(Α.Υ.Α.Λ.Ε) του Μυκόνου σύμφωνα με τον Ν. 3622/2007, το Π.Δ. 56/2004, τον 
κανονισμό (ΕΚ) 725/2004 (L129/6 της 29.4.2004) και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
2005/65 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L310 της 25.11.2005) 
για την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων και των λιμένων. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο – Ισχύουσες διατάξεις. 

Η διενέργεια της ανάθεσης και η παροχή υπηρεσιών θα γίνουν σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 της Ε.Σ.Υ. όπως τροποποιημένες ισχύουν 
σήμερα. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο – Συμβατικά στοιχεία. 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α.  Ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου. 
β.  Η Ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων. 
γ.  Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
δ.  Τα Τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου. 
ε.  Η Τεχνική έκθεση. 
   

ΑΡΘΡΟ 4ο – Τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας. 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα διενεργηθεί σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στο 
άρθρο 3 της Ε.Σ.Υ. της παρούσας μελέτης. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο – Σύμβαση. 
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, οι ανάδοχοι της 
εκάστοτε παρεχόμενης υπηρεσίας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος 
αυτής είναι υποχρεωμένοι να έρθουν σε ορισμένο τόπο και χρόνο, για την υπογραφή 
της συμβάσεως και να καταθέσουν την κατά το άρθρο 6 εγγύηση για καλή εκτέλεση 
αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο – Εγγυήσεις.   
Για τις εγγυήσεις ισχύει το άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ. της παρούσας μελέτης. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο – Έκπτωση του αναδόχου. 
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί 
η υπηρεσία, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
 

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΜΥΚΟΝΟΥ 
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Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παραδόσεως της 
παρεχόμενης υπηρεσίας ή ένας εκ των αναδόχων δε συμμορφώνεται προς τις εν γένει 
υποχρεώσεις του μπορεί  να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
206 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο – Πλημμελής Παρεχόμενη Υπηρεσία . 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 
παρεχόμενης υπηρεσίας, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η 
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε Ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 
Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες που 
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 
συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που απορρίφθηκαν θα παρασχεθούν ξανά από τον 
ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να παρατείνει το 
χρόνος της σύμβασης χωρίς περαιτέρω χρέωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο – Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις. 

1. Ο κάθε ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους 
τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

2. Τον κάθε ανάδοχο της προσφερόμενης υπηρεσίας βαρύνουν όλες οι νόμιμες 
κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, 
εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.  

3. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του. 
4. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, του 

Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο – Επιστροφή εγγυήσεων. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.   
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 
από τους δυο συμβαλλόμενους. 
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω επιστροφή γίνεται μετά την αντιμετώπιση, 
κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  
Αν οι παρεχόμενες υπηρεσίες γίνονται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην 
αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.  
Για την σταδιακή αποδέσμευση τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 
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παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο – Τελικός εξοφλητικός λογαριασμός. 
Ο τελικός λογαριασμός γίνεται μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο – Παραλαβή και οριστική παραλαβή. 

1. Ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης ή και περισσότερο εφόσον γίνει χρήση της 
δυνατότητας αύξησης των ποσοτήτων της μελέτης ή και παραταθεί ως 
ανωτέρω. 

2. Ο κάθε ανάδοχος ξεχωριστά υποχρεούται να παράσχει τις υπηρεσίες μέσα 
στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

3. Η παραλαβή των υπηρεσιών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η 
συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα 
καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 216-221 του Ν. 4412/2016. 

4. Η παραλαβή των υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, ως οργανωτική μονάδα του Δ.Λ.Τ.Μ. Κατά τη διαδικασία 
παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στη σύμβαση και μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

5. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους 
όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 
επηρεάζουν την παρεχόμενη υπηρεσία και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες 
να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

6. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 
αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή των υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα 
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την 
έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των υπηρεσιών της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

7. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον 
ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση 
για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

8. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από 
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην 
οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που 
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν 
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 
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σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από 
την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

9. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των υπηρεσιών, με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών με παράταση του συμβατικού 
χρόνου χωρίς χρέωση από την μεριά του Αναδόχου, που να είναι σύμφωνα 
με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης και ο ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται στις 
προαναφερθείσες ποινικές ρήτρες, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν παράσχει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος 
και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο – Δικαίωμα Συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν 
δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας, έχοντας εκπαιδευτεί στον 
κώδικα ISPS.  
 
Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής ΥΑΛΕ 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι που υποβάλλουν προσφορά για αυτήν την Υπηρεσία (1), θα 
πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, τις παρακάτω ελάχιστες 
προϋποθέσεις, με ποινή αποκλεισμού: 
α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  
β) αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πενήντα οκτώ (58) μηνών στον τομέα 
ελέγχου ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων ή εμπορικών πλοίων και συγκεκριμένα 
σε αντίστοιχη θέση ΥΑΛΕ ή ΑΥΑΛΕ  
γ) πτυχίο καλής γνώσης αγγλικών 
δ) τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα ISPS προσόντα. 
Επί Ποινή Αποκλεισμού, θα πρέπει να προσκομιστεί το συγκεκριμένο 
πιστοποιητικό παρακολούθησης εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας λιμενικών 
εγκαταστάσεων, κατά τα προβλεπόμενα στον κώδικα ISPS, που εκδίδεται από 
Αναγνωρισμένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ή από οποιοδήποτε Αναγνωρισμένο ή 
Πιστοποιημένο Φορέα από το Ελληνικό Δημόσιο. 

 
 
Ο  Υ.Α.Λ.Ε. είναι απολύτως απαραίτητο να κατοικεί στο νησί της Μυκόνου καθ' όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας.  
Ο Υ.Α.Λ.Ε. είναι απολύτως απαραίτητο να μην έχει σχέση εξάρτησης με την 

εταιρεία παροχής υπηρεσιών μέτρων ασφάλειας των λιμένων της Νήσου Μυκόνου 
& Δήλου, ούτε κατά το παρελθόν, σύμφωνα με τον Κώδικα ISPS. Για αυτό το λόγο, οι 
υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, επί ποινή 
αποκλεισμού, με την οποία θα δηλώνουν ότι: 

i. «Για το χρονικό διάστημα της υπογραφείσας σύμβασης θα κατοικώ στο νησί 
της Μυκόνου και θα είμαι σε ετοιμότητα 24 ώρες το 24-ώρο, 365 ημέρες το 
χρόνο και με άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση ανάγκης του Δ.Λ.Τ.Μ. για 
εκτέλεση των σχεδίων ασφάλειας εντός των λιμένων δικαιοδοσίας του. Για 
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την αποχώρηση μου (ΥΑΛΕ) από το νησί καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Δ.Λ.Τ.Μ.» 

ii. «Επιπροσθέτως, δηλώνω ρητά ότι δεν έχω σχέση εξάρτησης με την εκάστοτε 
εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, σύμφωνα με τον Κώδικα ISPS, 
των λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων Μυκόνου και Δήλου, ούτε 
είχα κατά το παρελθόν.» 

 
Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής ΑΥΑΛΕ 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι που υποβάλλουν προσφορά για αυτήν την Υπηρεσία (2), θα 
πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, τις παρακάτω ελάχιστες 
προϋποθέσεις, με ποινή αποκλεισμού: 
α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  
β) αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριάντα έξι  (36) μηνών στον τομέα ελέγχου 
ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων ή εμπορικών πλοίων και συγκεκριμένα σε 
αντίστοιχη θέση ΥΑΛΕ ή ΑΥΑΛΕ και  
γ) πτυχίο καλής γνώσης αγγλικών 
δ) τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα ISPS προσόντα. 
Επί Ποινή Αποκλεισμού, θα πρέπει να προσκομιστεί το συγκεκριμένο 
πιστοποιητικό παρακολούθησης εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας λιμενικών 
εγκαταστάσεων, κατά τα προβλεπόμενα στον κώδικα ISPS, που εκδίδεται από 
Αναγνωρισμένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ή από οποιοδήποτε Αναγνωρισμένο ή 
Πιστοποιημένο Φορέα από το Ελληνικό Δημόσιο. 
 
 
Ο  Α.Υ.Α.Λ.Ε. είναι απολύτως απαραίτητο να κατοικεί στο νησί της Μυκόνου καθ' 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας.  
Ο Α.Υ.Α.Λ.Ε. είναι απολύτως απαραίτητο να μην έχει σχέση εξάρτησης με την 

εταιρεία παροχής υπηρεσιών μέτρων ασφάλειας των λιμένων της Νήσου Μυκόνου 
& Δήλου, ούτε κατά το παρελθόν, σύμφωνα με τον Κώδικα ISPS. Για αυτό το λόγο, οι 
υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, επί ποινή 
αποκλεισμού, με την οποία θα δηλώνουν ότι: 

i. «Για το χρονικό διάστημα της υπογραφείσας σύμβασης θα κατοικώ στο νησί 
της Μυκόνου και θα είμαι σε ετοιμότητα 24 ώρες το 24-ώρο, 365 ημέρες το 
χρόνο και με άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση ανάγκης του Δ.Λ.Τ.Μ. για 
εκτέλεση των σχεδίων ασφάλειας εντός των λιμένων δικαιοδοσίας του. Για 
την αποχώρηση μου (ΑΥΑΛΕ) από το νησί καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Δ.Λ.Τ.Μ.» 

ii. «Επιπροσθέτως, δηλώνω ρητά ότι δεν έχω σχέση εξάρτησης με την εκάστοτε 
εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, σύμφωνα με τον Κώδικα ISPS, 
των λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων Μυκόνου και Δήλου, ούτε 
είχα κατά το παρελθόν.» 

 
 ΜΥΚΟΝΟΣ,  21-04-2022 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

Νικόλαος Χρυσοβ. Βαρδαλάχος 
Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
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