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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθμός Μελέτης  01ΠΥ/2020 

  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

«Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός 

λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου» 
 

 

 

Προϋπολογισμός δαπάνης ………………...€199.928,54………….…….......ΕΥΡΩ 

Φ.Π.Α. 24%……..……………………………..€.47.982,85……………………ΕΥΡΩ 

 

Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης: …………€247.911,38.……….…………...ΕΥΡΩ 
 

 

 

 CPV 90511000-2, (Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων), 90610000-6 (Υπηρεσίες 

καθαρισμού και σάρωσης οδών) 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ………………
… 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την εργασία με τίτλο «Αποκομιδή 
απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικής ζώνης της νήσου 
Μυκόνου», προϋπολογισμού 247.911,38 ευρώ συμπεριλαμβανομένου των 

ΦΠΑ 24% και διάρκειας εννέα (9) μηνών.  
 
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου θα αναθέσει, μετά από 

ανοικτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό την  προαναφερόμενη  εργασία  σε 
ανάδοχο που θα διαθέσει τον εξοπλισμό και τεχνογνωσία απαραίτητα για την 
καλή εκτέλεσή του. 
Πιο συγκεκριμένα το έργο προβλέπει την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών: 

• Χειρωνακτικός καθαρισμός των λιμένων, μόλων, παραλίων, οδών, 
λιμενικών ζωνών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων αρμοδιότητας του 
Δ.Λ.Τ.Μυκόνου στην παραλιακή ζώνη της πόλης της Μυκόνου και των 
λοιπών παραλιακών οικισμών εντός λιμενικών ζωνών Μυκόνου. 

• Καθαρισμός και πλύση κάδων απορριμμάτων σε όλες της περιοχές που 
υπάγονται στην εκμετάλλευση και διαχείριση του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.  

• Αποκομιδή οικιακών και εμπορικών απορριμμάτων χειρονακτικά ή με 
μικρό όχημα από το κέντρο της πόλης της Μυκόνου και με χρήση 
απορριμματοφόρου οχήματος από τις λοιπές περιοχές του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου 

• Λοιπές εργασίες ειδικών καθαρισμών και ευπρεπισμών χώρων 
σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Μυκόνου 
 

Η δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 
199.928,54 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή συνολικά στο ποσό των 247.911,38 

ευρώ, η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του 
τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου. 

 
Η ανάθεση 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 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006, και τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 καθώς και  των τροποποιήσεών τους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΥΚΟΝΟΣ,  05/12/2019 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣ. ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΣ 
ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Δ.Λ.Τ.Μ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: «Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός 

λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου». 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣ/ΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Υπηρεσίες αποκομιδής  
απορριμμάτων εντός 
λιμενικών ζωνών 
Υπηρεσίες 
χειρονακτικού 
καθαρισμού λιμενικών 
ζωνών και καθαριότητας 
δημόσιων τουαλετών – 
κτιρίων λιμενικών 
ζωνών 

Μήνες 9 22.214,28 199.928,54€ 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
 

Φ.Π.Α. 24% 

199.928,54 € 
 

47.982,85 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 247.911,38 € 

 
Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το Δημοτικό 
Λιμενικό  Ταμείο Μυκόνου βάσει της ισχύουσας  Εθνικής Γενικής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) και τις τρέχουσες τιμές εμπορίου.  
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν διοικητικά έξοδα  και εργολαβικό κέρδος. 
 

 
 

ΜΥΚΟΝΟΣ,  05/12/2019 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣ. ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΣ 
ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

Δ.Λ.Τ.Μ. 

Μύκονος, 05/12/2019 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
    
ΘΕΜΑ: «Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός 
λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου». 
 
Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός 
…………………., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax ………….. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣ/ΤΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ

ΝΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

Υπηρεσίες αποκομιδής  
απορριμμάτων εντός 
λιμενικών ζωνών 
Υπηρεσίες 
χειρονακτικού 
καθαρισμού λιμενικών 
ζωνών και 
καθαριότητας 
δημόσιων τουαλετών – 
κτιρίων λιμενικών 
ζωνών 

Μήνες 9   

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
Φ.Π.Α. 24% 

   
 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ          ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ           ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ   

 
 
 
Ημερομηνία  
Ο προσφέρων  
 
Σφραγίδα  
Υπογραφή  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
ΘΕΜΑ: «Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός 
λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου». 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ  1 
α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά παροχή υπηρεσιών 
αποκομιδής απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικής 
ζώνης της νήσου Μυκόνου. 
Η ανωτέρω υπηρεσία θα παρασχεθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της μελέτης, για τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου. 
β) Τόπος παράδοσης της παροχής υπηρεσίας ορίζονται οι λιμενικές ζώνες 
όπου εδρεύει το Δ.Λ.Τ.Μυκόνου. Η παράδοση της εργασίας θα γίνεται 
τμηματικά  ανάλογα με τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου. 
γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 247.911,38 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 
 
ΑΡΘΡΟ  2 
Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές (π.χ. 
ISO 9001, OHSAS 18001 κλπ), τις αντίστοιχες του ΕΛΟΤ καθώς και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Καθώς και σύμφωνα με : 

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α). 
3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α). 
4. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45 Α) «Κύρωση του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 1 του N.3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό 

σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές 
σχέσεις», όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 
22 του Ν. 4144/2013. 

6. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
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διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) «Σύσταση Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει. 

8. Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α)  «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» σχετικά με «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/07 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές». 

9. Τις διατάξεις της παρ. ΙΔ.3 του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α)  «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016». 

10. Τις διατάξεις  του το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες” 

11. Τις διατάξεις  του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για 
την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

12.       Τις διατάξεις  του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα 
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

13. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α) «Περί καταχώρησης 
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 

14. Τις διατάξεις του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α) «Διοικητικές 
Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
Π.Δ.318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις». 

15. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

16. Την µε αρ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος 
µε θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
∆ημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)» 

17. 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. 
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18. Τη µε αριθ. ……../2019 (Α∆Α: …………………) απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της 
εν λόγω εργασίας, η µε αριθ. 01ΠΥ/2020 τεχνική έκθεση/μελέτη, 
ψηφίστηκε η σχετική πίστωση και καθορίστηκαν οι όροι του 
διαγωνισμού. 
 

Η δημοπρατούμενη εργασία έχει αριθμό αναφοράς: CPV 90511000-2, 
(Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων), 90610000-6 (Υπηρεσίες 
καθαρισμού και σάρωσης οδών)  ποσού 199.928,54 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.). 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά είναι: 

 
α)Διακήρυξη δημοπρασίας. 
β) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς. 
γ) Συγγραφή υποχρεώσεων. 
δ) Τεχνική περιγραφή. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπολογίζεται  σε ποσοστό δύο τοις εκατό 

(2,0%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς τον Φ.Π.Α., 
κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται με όμοια του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα 
αφορά την καλή εκτέλεση της εργασίας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε 

τοις εκατό (5,0%) επί της συμβατικής αξία της υπηρεσίας, χωρίς να 
υπολογίζεται ο αναλογών Φ.Π.Α κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του  Ν. 
4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ  5 
Η προσφερόμενη έκπτωση του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και 
ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο 
σε αναθεώρηση. 
Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την 
τμηματική παραλαβή των υπό παράδοση εργασιών και εφόσον η επιτροπή 
παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και 
καταλληλότητα αυτών. 
Επειδή η παράδοση της εργασίας θα είναι τμηματική, θα εκδίδεται τιμολόγιο 
του παρόχου είτε αμέσως μετά την παράδοση της κάθε τμηματικής ποσότητας, 
είτε το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών. Το Δ.Λ.Τ.Μυκόνου υποχρεούται 
να εξοφλεί τον ανάδοχο μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την 
παραλαβή της εκάστοτε εργασίας και εφόσον ο ανάδοχος εκδώσει το 
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά 

 
ΑΡΘΡΟ  6 
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο 
ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή εξετάζεται η 
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καταλληλότητα αυτού και συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης. 
Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας της 
εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής. Εάν 
ο ανάδοχος δεν προβεί άμεσα σε αντικατάσταση αυτής, το Δ.Λ.Τ.Μυκόνου 
δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη της παροχής 
υπηρεσίας ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει 
με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
ΑΡΘΡΟ  7 
Εάν ο ανάδοχος καθυστερεί για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση των 
συμφωνηθέντων εργασιών πέραν της ορισθείσης προθεσμίας και δεν 
εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις επιβάλλονται ύστερα από 
εισήγησή της επιβλέπουσας υπηρεσίας και κατόπιν εγκρίσεως της 
αναθέτουσας αρχής (Διοικητικό Συμβούλιο), ποινικές ρήτρες  σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 218 του Ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή 
δικαιούται να προχωρήσει αυτομάτως στις διαδικασίες εκπτώσεως του 
αναδόχου. Το ποσό των ρητρών αφαιρείται από τις επόμενες πληρωμές προς 
τον ανάδοχο ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου.  
 

ΑΡΘΡΟ  8 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
Δ.Λ.Τ.Μυκόνου ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για 
τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου, ή από 
ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά 
αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 
Εάν ο πάροχος καθυστερήσει την παράδοση της εργασίας, πέραν της 
προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να 
καταπέσει υπέρ του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ  9 
Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των 
παρεχομένων εργασιών. Η εργασία θεωρείται ενιαία και όποιος 
διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για μέρος αυτής, δεν θα γίνεται 
αποδεκτή.  
 
ΑΡΘΡΟ  10 
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης, χαρτόσημα, βαρύνουν 
όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του 
Δ.Λ.Τ.Μυκόνου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ.. 
 
ΑΡΘΡΟ  11 
Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του 
έργου αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. 
Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου 
προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να 
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κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες. Ο ανάδοχος, υποχρεούται να καταβάλλει την αποζημίωση των 
εργαζομένων κατά το τέλος έκαστου μηνός. Το πρόγραμμα εργασίας θα 
καθορίζεται από τις Υπηρεσίες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.   
 
ΑΡΘΡΟ  12 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, 
επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
ΑΡΘΡΟ  13 
Αντικείμενο της παρούσας είναι το έργο "Αποκομιδή απορριμμάτων και 
υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικής ζώνης της νήσου Μυκόνου" 
διάρκειας εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Το Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου θα αναθέσει, μετά από διαγωνισμό  τη 
προαναφερόμενη εργασία  σε ανάδοχο που θα διαθέσει τον εξοπλισμό και 
τεχνογνωσία απαραίτητα για την καλή εκτέλεσή του. 
 
Πιο συγκεκριμένα  προβλέπεται  η  εκτέλεση των κάτωθι εργασιών, επί 
ποινή αποκλεισμού: 

1. Χειρωνακτικός καθαρισμός των λιμένων, μόλων, παραλίων, οδών, 
λιμενικών ζωνών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων αρμοδιότητας 
του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου στην παραλιακή ζώνη της πόλης της Μυκόνου και 
των λοιπών παραλιακών οικισμών του νησιού. Ιδιαίτερα, θα δοθεί 
προσοχή στον καθαρισμό του λιμένα του Τούρλου, της παραλιακής 
ζώνης που συνδέει τα δύο λιμάνια, του παλαιού λιμένα και μέχρι την 
εκκλησία Παραπορτιανή. Καθημερινή απασχόληση προσωπικού από 
τις 06:00 π.μ. έως τις 22:00 π.μ. και μια βάρδια από τις 22:00 έως τις 
06:00 της επομένης, συμπεριλαμβανόμενων Σαββατοκύριακων.  

2. Καθαρισμός και πλύση κάδων απορριμμάτων σε όλες της περιοχές 
που υπάγονται στην εκμετάλλευση και διαχείριση του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου. Ο καθαρισμός των κάδων με 
μηχανοκίνητο στόλο θα πραγματοποιείται κάθε ημέρα, σε όλες τις 
βάρδιες, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, ενώ η πλύση θα εκτελείται 
τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα ή και συντομότερα, εάν οι συνθήκες 
υγιεινής το επιβάλουν. Για την πλύση των κάδων ο ανάδοχος θα 
διαθέτει αυτοκινούμενο πλυστικό μηχάνημα. 

3. Αποκομιδή οικιακών και εμπορικών απορριμμάτων χειρονακτικά 
και με χρήση απορριμματοφόρου οχήματος σε όλες τις περιοχές του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου. Καθημερινή απασχόληση 
(συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων) ενός απορριμματοφόρου 
οχήματος (τύπου πρέσας) αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον 

Εuro 4, από 6 έως 8 κ.μ., το οποίο θα φέρει και σύστημα πλύσης κάδων 
ή ξεχωριστό όχημα για πλύση κάδων εφόσον το απορριμματοφόρο δεν 
διαθέτει το αντίστοιχο σύστημα πλύσης.  

 
Βασική προϋπόθεση αποδοχής του απορριμματοφόρου ή και του 
πλυστικού οχήματος είναι η ικανότητά του να εισέρχεται στην λιμενική 
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ζώνη του Παλαιού λιμένα και πιο συγκεκριμένα στην παραλία του 
παραδοσιακού οικισμού της Χώρας, προκειμένου να καθαρίζει και να 
πλένει τους κάδους που βρίσκονται όπισθεν του Δημαρχείου στην 
περιοχή Δηλιανά. 

 
Οι κάδοι του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου είναι όγκου 1100λτ, 250λτ και μικρότεροι. 

 
Τα οχήματα έχουν προϋπολογιστεί να διανύουν 60 χλμ την ημέρα κατά 
μέσο όρο, σε όλες τις λιμενικές ζώνες της Μυκόνου (Παλαιός Λιμένας, 
Νέος Λιμένας, Ορνός, Καλαφάτης, Λούλος, Πλατύ Γιαλός) έως των 
ΧΥΤΑ Μυκόνου.  

4. Εργασίες ειδικών καθαρισμών και ευπρεπισμών χώρων σύμφωνα με 
τις υποδείξεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου (π.χ. 
καθαρισμός γραφείων, δημόσιων τουαλετών, λιμενικών 
εγκαταστάσεων, κλπ). Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται τακτικά ή 
έκτακτα σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Μυκόνου με μέρος του προσωπικού και των μέσων του αναδόχου σε 
τρεις βάρδιες (όλο το 24-ώρο) όλες τις ημέρες της εβδομάδας, 
συμπεριλαμβανομένου και των αργιών. 

 
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην 
καθαριότητα του νησιού και την αποκομιδή των απορριμμάτων λόγω του 
τουριστικού χαρακτήρα του νησιού και της μεγάλης συγκέντρωσης 
πληθυσμού ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Επίσης, οι εργασίες αυτές 
έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω της ιδιομορφίας των λιμενικών ζωνών 
του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, του μεγάλου αριθμού κόσμου και της ιδιαίτερα μεγάλης 
εμπορικής και τουριστικής δραστηριότητας στο κέντρο της πόλης καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ημέρας.   
Για τους λόγους αυτούς απαιτείται ο ανάδοχος να διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρία 
και τεχνογνωσία και ειδικό σύγχρονο εξοπλισμό, επί ποινή αποκλεισμού και 
διακοπή της σύμβασης συνεργασίας. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται σε:  

• Συνεχή 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. 

• Κατάρτιση προγράμματος ενεργειών ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής για 
περιβαλλοντικά θέματα. 

• Σχεδιασμό και προγραμματισμό της βέλτιστης περιβαλλοντικής 
απόδοσης των εργασιών κατά την σταδιακή εκτέλεση και ολοκλήρωσή 
τους. 
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• 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 (ΣΑΥ), καθώς και φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ). 

• Χρησιμοποίηση εγκεκριμένου εξοπλισμού από το Υπουργείο 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, και στην ορθολογική χρησιμοποίηση 
αυτού. 

• Τήρηση ημερολογίου εκτέλεσης εργασιών και την υποβολή, ανά μήνα, 
αυτού στον Εργοδότη. 

• Θα υποβάλει στην αρχή κάθε μήνα πρόγραμμα εργασιών για τον 
έλεγχο από την υπηρεσία της εκτέλεσής τους και την πιστοποίησή τους  

• Μηνιαία υποβολή της κατάστασης του προσωπικού, των ωρών 
εργασίας αυτού και στον τομέα που απασχολήθηκαν.  

 
Εξοπλισμός και προσωπικό του αναδόχου- τεχνικές προδιαγραφές 
εξοπλισμού 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει στη διάθεση του για τις εργασίες όλο το 
απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς 
χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα.  
Τα παρακάτω στοιχεία θα τεκμηριώνονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
φάκελο της προσφοράς του υποψήφιου. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει: 
 

• Για τους μήνες Μάϊο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, 
16 άτομα προσωπικό που θα κατανέμονται στις εργασίες του Άρθρου 
1. Ειδικότερα:  

1. Πέντε (5) άτομα που θα αποτελούν τα πληρώματα του 
απορριμματοφόρου, του πλυστικού και του δορυφορικού οχήματος. Δύο 
(2) οδηγοί –χειριστές και 3 οδοκαθαριστές. Οι οδοκαθαριστές θα 
απασχολούνται και για τον καθαρισμό λιμενικών ζωνών κατά το χρονικό 
διάστημα που δεν θα κινούνται τα οχήματα. 

2. Πέντε (5) Εργάτες/Εργάτριες καθαριότητας που θα απασχολούνται για 
τον καθαρισμό λιμένων, παράλιων χώρων και κοινόχρηστών περιοχών 
αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου. 

3. Τέσσερεις (4) Εργάτες/Εργάτριες καθαριότητας που θα απασχολούνται 
στις δημόσιες τουαλέτες και στα κτίρια του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου.  

4. Δύο (2) Εργάτες/Εργάτριες καθαριότητας για τον καθαρισμό λιμένων, 
παράλιων χώρων, κοινόχρηστών περιοχών, δημόσιων τουαλετών και 
κτιρίων αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, ο 
ένας εκ των οποίων θα εργάζεται κατά την νυχτερινή βάρδια 22:00 – 06:00 
της επομένης ημέρας  καθόλη τη διάρκεια του έργου.  
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• Απρίλιο & Οκτώβριο 2020, 13 άτομα προσωπικό  

o Τέσσερα (4) άτομα που θα αποτελούν τα πληρώματα του 
απορριμματοφόρου 

o Τέσσερεις (4) Εργάτες/Εργάτριες καθαριότητας Χ.Ζ.Λ. 
o Τέσσερεις (4) Εργάτες/Εργάτριες καθαριότητας κτιρίων  
o Ένα/Μια (1) Εργάτη/Εργάτρια καθαριότητας λοιπών Λιμ. 

Ζωνών 
 

• Νοέμβριο 2020, 8 άτομα προσωπικό, 
o Τρία (3) άτομα που θα αποτελούν τα πληρώματα του 

απορριμματοφόρου 
o Δύο (2) Εργάτες/Εργάτριες καθαριότητας Χ.Ζ.Λ. 
o Δύο (2) Εργάτες/Εργάτριες καθαριότητας κτιρίων  
o Ένα/Μια (1) Εργάτη/Εργάτρια καθαριότητας λοιπών Λιμ. 

Ζωνών 
• Δεκέμβριο 2020, Ιανουάριο, Φεβρουάριο 2021, 5 άτομα προσωπικό  

o Δύο (2) άτομα που θα αποτελούν τα πληρώματα του 
απορριμματοφόρου 
o Ένας/Μία (1) Εργάτες/Εργάτριες καθαριότητας Χ.Ζ.Λ. 
o Ένας/Μία (1) Εργάτες/Εργάτριες καθαριότητας κτιρίων  
o Ένα/Μια (1) Εργάτη/Εργάτρια καθαριότητας λοιπών Λιμ. 

Ζωνών 
 
Σε περίπτωση καθυστέρησης της υπογραφής της σχετικής σύμβασης για τον 
μήνα Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 ισχύει ότι για το Μήνα Δεκέμβριο 
2020. 
 
Το Δ.Λ.Τ.Μ. έχει το δικαίωμα να αυξήσει την διάρκεια της σχετικής 
σύμβασης προκειμένου να εξασφαλίσει την κάλυψη των 
προϋπολογισμένων εργατοημερών της μελέτης και την αποφυγή ζημίας 
του δημοσίου, σε περίπτωση που δεν έχει υπογραφεί σύμβαση μέχρι τον 
Απρίλιο 2020, χωρίς αύξηση οικονομικού αντικειμένου. 
 
Άσχετα από την υποχρέωση του Αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που 
απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών, ορίζεται ελάχιστος αριθμός σε 
εξοπλισμό (μηχανήματα, οχήματα κλπ), επί ποινή αποκλεισμού,  όπως 
παρακάτω: 
1. Ένα (1) απορριμματοφόρο χωρητικότητας 6 έως 8 m3, αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας τουλάχιστον Euro 5, με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας και 
με μηχανισμό ανύψωσης κάδων 240 έως 1.100 lit. και το οποίο θα φέρει 
και σύστημα πλύσης κάδων ή ξεχωριστό όχημα για πλύση κάδων εφόσον 
το απορριμματοφόρο δεν διαθέτει το αντίστοιχο σύστημα πλύσης.   

Βασική προϋπόθεση αποδοχής του απορριμματοφόρου ή και του 
πλυστικού οχήματος είναι η ικανότητά του να εισέρχεται στην λιμενική 
ζώνη του Παλαιού λιμένα και πιο συγκεκριμένα στην παραλία του 
παραδοσιακού οικισμού της Χώρας, προκειμένου να καθαρίζει και να 
πλένει τους κάδους που βρίσκονται όπισθεν του Δημαρχείου στην 
περιοχή Δηλιανά. 
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Το όχημα σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να αντικατασταθεί εντός 24ώρου 
από αντίστοιχο ίσης ή μεγαλύτερης δυνατότητας 
 
Όλα τα μηχανήματα και οχήματα θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι 
το πολύ δεκαετίας από την πρώτη άδεια κυκλοφορίας (όχι πέραν της 
10ετίας την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού) , αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 5.  
Για την τεκμηρίωση των παραπάνω απαιτείται η προσκόμιση των 
αντίστοιχων πιστοποιητικών, εγκρίσεις τύπων, Αδειών κυκλοφορίας ή 
βιβλιαρίου μεταβολών, και βεβαίωση λειτουργίας από  την  
κατασκευάστρια  εταιρία από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία 
κατασκευής και πρώτης  λειτουργίας των μηχανημάτων και αυτοκινήτων 
εφόσον αυτή δεν προκύπτει από τις άδειες ή τα βιβλιάρια μεταβολών τους.  
Περαιτέρω, θα πρέπει να διαθέτει ειδικό επιστημονικό προσωπικό της 
ειδικότητας που τυχόν απαιτείται κάθε φορά, για την αντιμετώπιση εντελώς 
ειδικών προβλημάτων που θα διατίθεται μετά από έγκριση της αναθέτουσας 
Υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες. 
Εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα 
υποβάλλει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου πίνακα στον οποίο θα 
συγκεκριμενοποιήσει ονομαστικά ανά δραστηριότητα, το προσωπικό 
συνοδευόμενο και από τα βιογραφικά σημειώματα ειδικά για το 
επιστημονικό προσωπικό. 
Ο Εργοδότης θα συμφωνήσει ή θα τροποποιήσει τον υπόψη πίνακα και ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει τις υποδείξεις της αυξάνοντας, 
μειώνοντας ή τροποποιώντας το προτεινόμενο προσωπικό κατ’ αριθμό, 
κατηγορία, ειδικότητα κ.λ.π. Πέρα όμως από τα ανωτέρω η Υπηρεσία μπορεί 
κατά την απόλυτη αυτής κρίση σε οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει πρόσθετο 
προσωπικό ορισμένης κατηγορίας και εμπειρίας και ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος σε εύλογο χρόνο να το διαθέσει στην Υπηρεσία για τις ανάγκες 
του έργου παροχής υπηρεσιών του. 
Η ομάδα εργασίας που θα καταρτίσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να στελεχώνεται 
από επιστήμονες που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων όπως 
οικονομολόγους, λογιστές, εργοδηγούς, τεχνικό ασφαλείας, γιατρό 
εργασίας, τεχνίτες – συντηρητές οχημάτων, χειριστές μηχανημάτων έργου, 
περιβαλλοντολόγο, επόπτες καθαριότητας και η οποία θα διαθέτει εμπειρία 
σε εργασίες οργάνωσης, συλλογής μεταφοράς αστικών απορριμμάτων και 
καθαριότητα πόλεων. 
Περαιτέρω, μεταξύ των μελών της ομάδας εργασίας θα ορίζεται ο 
επικεφαλής αυτής, ο οποίος θα συντονίζει την ομάδα σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Σύμβασης και του Εργοδότη. 
Για την περίπτωση του ειδικού εμπειρογνώμονα η Υπηρεσία με ή χωρίς 
προηγούμενη πρόταση του Αναδόχου θα καθορίζει τα καθήκοντα/προσόντα 
του ειδικού εμπειρογνώμονα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 
συγκεκριμένο όλως ειδικό θέμα της Σύμβασης και ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να προτείνει επιστήμονα και να εκπληρώνει τις απαιτήσεις αυτές. 
Ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να δίνει εντολή στον Ανάδοχο να 
απομακρύνει οποιονδήποτε υπάλληλο, επιστήμονα ή μη, ο οποίος 
αποδεικνύεται ακατάλληλος για τον σκοπό που απασχολείται στο 
συγκεκριμένο έργο. Η ανωτέρω απομάκρυνση από το έργο θα γίνεται 
απροφασίστως μέσα σε δέκα ημέρες από την ειδοποίηση του Αναδόχου. 
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Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης ή πρόσληψης νέου προσώπου 
επιστημονικού επιπέδου, ο Ανάδοχος θα συνοδεύει την αίτησή του με τα 
αναγκαία πιστοποιητικά εμπειρίας και βιογραφικά σημειώματα. Κάθε νέο 
πρόσωπο που θα έρχεται για να εργαστεί στο αντικείμενο της Σύμβασης, θα 
είναι ενημερωμένο για το ιστορικό του αντικειμένου με το οποίο θα 
απασχοληθεί και δεν δικαιολογείται απασχόληση για ενημέρωσή του. 
Όλο το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να εξοπλίζεται, σε συνεννόηση 
με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου, με φόρμες εργασίας που θα έχουν 
τα διακριτικά είτε του Αναδόχου είτε του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Μυκόνου, καθώς και να του παρέχονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής 
προστασίας τα οποία θα πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπει η 
νομοθεσία. Το συγκεκριμένο κόστος βαρύνει τον Ανάδοχο του έργου. 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την 
καθαριότητα και προστασία όλων των κοινωφελών και κάθε φύσεως έργων 
που βρίσκονται κοντά στο εκτελούμενο έργο για την πρόληψη ζημιών ή 
διακοπής της λειτουργίας των. Ζημιές που έγιναν από αμέλεια του Αναδόχου, 
επανορθώνονται αμέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση η 
αποκατάσταση των ζημιών, γίνεται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σε 
βάρος του Αναδόχου. 
  
 

 
 
 

ΜΥΚΟΝΟΣ,  05/12/2019 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣ. ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΣ 
ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

Δ.Λ.Τ.Μ. 
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