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Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
   Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην εργασία της κάλυψης των αναγκών 
λειτουργίας και επιτήρησης της παραλίας ΠΛΑΤΥ  ΓΙΑΛΟΥ ∆ηµοτικής Ενότητας 
Αργοστολίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

    Σκοπός της εργασίας είναι η αποτελεσµατική προσφορά υπηρεσιών προς τους 
µόνιµους και εποχιακούς κατοίκους του ∆ήµου καθώς και των επισκεπτών και η 
κάλυψη των αναγκών που προέρχονται από το ισχύον νοµικό πλαίσιο.  

   Αναλυτικά οι υποχρεώσεις για την εκτέλεση της εργασίας της λειτουργίας της 
παραλίας ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ   για χρονικό διάστηµα 4,5   µηνών και αφορούν:  

- 2 άτοµα για την λειτουργία της παραλίας  ( οµπρέλες – ξαπλώστρες ) για το 
χρονικό διάστηµα από 1η Ιουνίου  2015 έως  15 Οκτωβρίου  2015 

- λειτουργία  του κυλικείου της παραλίας ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ  για τους µήνες 
Ιούνιο , Σεπτέµβριο και έως 15 Οκτώβριου 2015  3 ( τρία )  άτοµα  και 
τέσσερα ( 4) άτοµα για τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2015 

- Καθαριότητα και επιτήρησης παραλίας  1 ( ένα ) άτοµο από 1η Ιουνίου 
2015 έως 15η Οκτωβρίου 2015 , και  

- Επιτήρηση παραλίας και εξοπλισµού 1 ( ένα ) άτοµο από 1η Ιουνίου 2015 
έως 31η Αυγούστου  2015.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει τις υπηρεσίες και να απασχολεί  
τουλάχιστον τα ως άνω αναφερόµενα άτοµα.   

    Η παραλία ΜΥΡΤΟΥ και  το κυλικείο   θα λειτουργούν  καθηµερινά από 9.00 π.µ. 
έως και 18.00 µ.µ. από 1η Ιουνίου έως  15η  Οκτωβρίου. 

    Υποχρέωση του αναδόχου είναι να τηρούνται όλα τα µέτρα ασφαλείας για την 
ασφαλή επίσκεψη των επισκεπτών στην παραλία καθώς και για όλο το χρόνο 
παραµονής τους σε αυτή .  

Ο αναγκαίος εξοπλισµός για τη λειτουργία της παραλίας και του κυλικείου θα 

παραχωρηθεί από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς .  



     Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την καλή λειτουργία και την συντήρησή τους 

καθώς και τη αποκατάσταση τυχόν ζηµιών ή φθορών που προκλήθηκαν µε ευθύνη 

του. 

   Επίσης όλα τα αναγκαία για τη λειτουργία  του κυλικείου της παραλίας ΜΥΡΤΟΥ  

(τρόφιµα, ποτά , αναψυκτικά , παγωτά ) θα παραδίδονται  από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς ο 

οποίος έχει και την πλήρη ευθύνη  για   την ανάδειξη αναδόχων προµηθευτών .  

    Ο ∆ήµος έχει την πλήρη ευθύνη για τον έλεγχο της λειτουργίας της παραλίας και 

του κυλικείου ΜΥΡΤΟΥ και θα ορίσει ∆ηµοτικό Υπάλληλο ο οποίος  σε συνεννόηση µε 

τον ανάδοχο θα είναι υπεύθυνος για τις όποιες παραγγελίες απαιτούνται και για τον 

έλεγχο του Ταµείου.  

   Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν από την έναρξη των εργασιών να 
προσκοµίσει σε οριστικό κατάλογο το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού 
που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση των ανωτέρω αναφερόµενων 
εργασιών . 

 Τον κατάλογο του προσωπικού θα συνοδεύουν σύντοµο βιογραφικό, ακριβή 
αντίγραφα των  πτυχίων που θα προσκοµίσουν  και το κινητό τηλέφωνο 
επικοινωνίας. Ο κατάλογος αυτός, σε περίπτωση αντικατάστασης, θα 
ενηµερώνεται και θα κοινοποιείται στον υπεύθυνο του ∆ήµου. Οι παραπάνω 
κατάλογοι θα κοινοποιούνται µε ευθύνη του ∆ήµου στην αρµόδια Λιµενική  
και Πυροσβεστική Αρχή για την διευκόλυνση τους  

Β) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Οι δαπάνες διαχωρίζονται σε τέσσαρες  (4) κατηγορίες: (α) τις δαπάνες 
µισθοδοσίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί στην εκτέλεση της εργασίας, (β) 
τις δαπάνες χρήσης του εξοπλισµού και των υπηρεσιών ευπρεπισµού  που 
ζητάει η παρούσα τεχνική έκθεση, (γ) λειτουργικές δαπάνες  και ( δ)  ∆απάνες 
∆ιοικητικής Υποστήριξης  .  

Αναλυτικά οι δαπάνες  έχουν ως εξής  

Α/Α  Κατηγορία δαπάνης  Εκτιµώµενη 
∆απάνη (€)  

1 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  39.700,00    

2 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Συντήρηση, φθορές, υλικά 
ευπρεπισµού, κ.α)  

1.000,00  

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ(καύσιµα, 
αναλώσιµα υλικά, επικοινωνία, κ.λπ)  

 
1.000,00 

4 ∆ιοικητική υποστήριξη ( λογιστικές υπηρεσίες 
κτλ.)  

500,00 



Συνολική δαπάνη εργασίας  42.200,00  

ΦΠΑ 23 %  9.706,00 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 51.906,00    

      

  Ο προϋπολογισµός της εργασίας ανέρχεται στα € 51.906,00  (πενήντα µία 
χιλιάδες εννιακόσια εξι ) µε τη δαπάνη Φ.Π.Α ,  θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από 
τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου και θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α.Εξόδων  

   - Κ.Α 70.6162.05 µε τίτλο « Εργασίες λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας 
Πλατύ Γιαλού ∆.Ε Αργοστολίου » € 52.000,00 ( πενήντα  δύο  χιλιάδες )  

                                   Αργοστόλι 8 Μαϊου    2015  

 

.  
 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ  

∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 
ΠΕ ∆ΙΟΙΚ/ΚΟΥ 

 


