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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Εργασία: ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΤΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΑΡΩΓΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
 

Από το γενικό τίτλο «ΑΜΟΙΒΗ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ» 

                                
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(ΑΡΘΡΑ 1 – 6) 
 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΑΡΩΓΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 218 για την χρονική περίοδο  από 1/6/2018 έως 
30/9/2018. Ο Δήμος Κομοτηνής θα αναθέσει απευθείας την εργασία σε ανάδοχο που θα διαθέτει 
τεχνογνωσία και εμπειρία για την καλή εκτέλεσή της. 
 
Άρθρο 1ο Διάκριση χώρου εργασίας 
Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής εργασιών του ανάδοχου ορίζεται η ακτή Αρωγής του 

Δήμου Κομοτηνής και συγκεκριμένα ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος ακτής Αρωγής μήκους χιλίων 

διακοσίων (1.200) μέτρων περίπου έμπροσθεν των κατά τη θερινή περίοδο 2017 λειτουργούντων 

αναψυκτηρίων με την επωνυμία «LA PLAZ», «SUNRISE», «CRAB», «FOR YOU», «ALEMAGOU», 

«ΝΗΣΟΣ» & «ΑΝΕΜΟΣ», από το στίγμα (φ=40° 57’ 10.1’ Β, λ=025° 09’ 17.5’’ Α) μέχρι το στίγμα (φ=40° 

56’ 51.4’’ Β, λ=025° 10’ 00.7’’ Α). 

Ως λουτρική εγκατάσταση νοείται και ο χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας, ο οποίος 

παραχωρείται ή εκμισθώνεται από το Δημόσιο ή τους Οργανισμούς Λιμένα ή τα Λιμενικά Ταμεία ή από την 

Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου κ.λπ., σε διάφορους φορείς ή επιχειρήσεις (Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις, φυσικά - νομικά πρόσωπα κ.λπ.), για 

χρήση εκμισθούμενων θαλασσίων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση καθισμάτων ή ανακλίντρων ή μέσων 

προφύλαξης των λουομένων από τον ήλιο, ανεξάρτητα αν τα άτομα που εισέρχονται για λήψη λουτρού στην 

έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή καταβάλλουν ή όχι εισιτήριο.  

Οι Δήμοι, όταν παραχωρούν ή εκμισθώνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, χώρο αιγιαλού - παραλίας 

που θεωρείται λουτρική εγκατάσταση, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του 

ΠΔ31/Φ.Ε.Κ.61Α/04-04-2018, υποχρεούνται για την ναυαγοσωστική κάλυψη του χώρου αυτού. 

Σύμφωνα με το την παράγραφο ε του άρθρου 7 του ΠΔ31/Φ.Ε.Κ.61Α/04-04-2018 εφόσον η ναυαγοσωστική 

κάλυψη λουτρικής εγκατάστασης ανατίθεται, από τους Δήμους, σε νομίμως λειτουργούσα σχολή 

ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ31/Φ.Ε.Κ.61Α/04-04-2018, για την τήρηση 

των υποχρεώσεων των περιπτώσεων (α), (β), (γ), (δ) και (ε) της παραγράφου 1, υπεύθυνη είναι αποκλειστικά η 

σχολή αυτή. 

Ως νόμιμα λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης νοείται η επιχείρηση που διαθέτει άδεια από την 

αρμόδια Λιμενική Αρχή ή βεβαίωση σύμφωνα με το Παράρτημα Ζ. 

Με την παρούσα μελέτη ο απαιτούμενος από την νομοθεσία αριθμός ναυαγοσώστων δια μέσου νομίμως 

λειτουργούσας σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Ακτή Αρωγής 

μήκους χιλίων διακοσίων (1.200) του Δήμου Κομοτηνής. 

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι από την 1-6-2018 έως 3-9-2018. Οι Ναυαγοσώστες θα 

παρέχουν καθημερινή κάλυψη από τις 10:30π.μ. έως τις 17:30μ.μ. από Δευτέρα έως και Κυριακή και τις ημέρες 

Αργιών. Το πρόγραμμα καθώς και το τηλέφωνο του ναυαγοσώστη θα είναι αναρτημένο σε ειδικό χώρο δίπλα 

στο Ναυαγοσωστικό Πύργο. 
 
Άρθρο 2ο Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών ισχύει το Π Δ 31/Φ.Ε.Κ. 61Α/04-04-2018 

 

Ο Δήμος Κομοτηνής αναλαμβάνει:  

α) να κατασκευάσει βάθρο (παρατηρητήριο) για κάθε ναυαγοσώστη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 

9 του Π Δ 31/Φ.Ε.Κ. 61Α/04-04-2018.  

 





  

 

 

β) να τοποθετήσει σε εμφανή σημεία πρόσβασης, στο χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων, ειδικές 

καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως στις οποίες αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα η σημασία 

των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή 

απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής 

Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης (112).  

 γ) να εφοδιάσει τον έναν από τους τρεις ναυαγοσώστες με τον εξοπλισμό που προβλέπεται από την παρ. γ του 

άρθρου 7 του ΠΔ31/Φ.Ε.Κ.61Α/04-04-2018 συμπεριλαμβανομένων και των καυσίμων. 

Δ) να οριοθετήσει την περιοχή 

 

Η ανάδοχος νόμιμα λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης για την ναυαγοσωστική κάλυψη της 

ακτής Αρωγής του Δήμου Κομοτηνής σύμφωνα με το ΠΔ31/Φ.Ε.Κ.61Α/04-04-2018 αναλαμβάνει: 

 

α) Κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο και από ώρας 10.30 - 17.30, να διαθέτει ικανό 

αριθμό ναυαγοσώστων. Κάθε ναυαγοσώστης να ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων 

εκατέρωθεν του βάθρου. Επειδή η ακτή του Δήμου Κομοτηνής πρέπει να διαθέτει τρεις πύργους άρα τρεις (3) 

τουλάχιστον ναυαγοσώστες, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσλάβει και έναν (1) συντονιστή – επόπτη 

ναυαγοσώστων. Ο ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο, κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουομένων, ή 

να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζός επί της ακτογραμμής, στο χώρο 

ευθύνης του. Ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι σε 

άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία.  

 

β) να εφοδιάσει τους δύο από τους τρεις ναυαγοσώστες με τον ακόλουθο εξοπλισμό: 

1) Μηχανοκίνητο επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον 3,30 μέτρων, ιπποδύναμης 

τουλάχιστον των 6 HP, εγγεγραμμένο σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, 

με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του μικρού σκάφους, δεξιά και 

αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, 

μπλε απόχρωσης. Η έλικα του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος. 

2) Αδιάβροχο φακό. 3) Κυάλια. 4) Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ». 5) Σανίδα 

διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ». 6)Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το 

Παράρτημα «Ε». (Ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός). 7)Φορητό φαρμακείο, με το 

περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι». 8) Πτυσσόμενο φορείο ή πλωτό φορείο. 9) Δύο (02) σημαντήρες, 

χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων. 10) Ένδυμα κολύμβησης χρώματος 

πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ – LIFE GUARD. 11) Καπέλο, στην 

εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE 

GUARD. 12) Γυαλιά ηλίου. 13) Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και 

κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST AID, μπλε απόχρωσης. 14) Ισοθερμικές κουβέρτες. 15) Καταδυτικό 

μαχαίρι. 16) Μάσκα βυθού. 17) Βατραχοπέδιλα. 18) Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διατάσεων 

40 χ 80 εκ., με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε 

απόχρωσης. 19) Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη NO LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης. 20) Κινητό 

τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα του εκμεταλλευόμενου τη λουτρική 

εγκατάσταση, με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και 

αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή. 21) Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας). 22) Κοινή 

σφυρίχτρα. 23) Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα). 24)Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή). 25) 

Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό). 26) Φορητή συσκευή VHF. 

 

γ) Ο ανάδοχος, πέραν των παραπάνω υποχρεώσεων, οφείλει επιπλέον κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, 

Αύγουστο, Σεπτέμβριο να διαθέτει για την ναυαγοσωστική κάλυψη της ακτής Αρωγής του Δήμου Κομοτηνής 

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 μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι 

γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν 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.  

 

 

 

Άρθρο 3ο Προσωπικό εκτέλεσης του ναυαγοσωστικού έργου  

 

Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτείται ικανός αριθμός ναυαγοσώστων σύμφωνα με το ΠΔ31/Φ.Ε.Κ.61Α/04-

04-2018 για την ναυαγοσωστική κάλυψη στην Ακτή Αρωγής μήκους χιλίων διακοσίων (1.200) του Δήμου 

Κομοτηνής. Κάθε ναυαγοσώστης θα είναι εφοδιασμένος με την απαραίτητη άδεια από την Λιμενική Αρχή 

(Παράρτημα Θ) 

 

Άρθρο 4ο. Υποχρεώσεις συμβαλλομένων 

 

                Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή εκτέλεση της εργασίας , να 

καταβάλει στον δεύτερο συμβαλλόμενο , την ανάλογη αμοιβή. 

                Ο Δήμος δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τα άρθρα 681 και επόμενα 

του Α. Κ., δηλαδή σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του , να 

καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς τον ανάδοχο  κανενός ποσού, 

εκτός του ποσού που αναλογεί στην εργασία που μέχρι τότε παρασχέθηκε από αυτόν, ύστερα από βεβαίωση 

καλής εκτέλεσης της εργασίας για τη συγκεκριμένη περίοδο από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. 

Η ανάδοχος νόμιμα λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης για την ναυαγοσωστική 

κάλυψη της ακτής Αρωγής του Δήμου Κομοτηνής είναι υπεύθυνη για την τήρηση των υποχρεώσεων των 

περιπτώσεων (α), (β), (γ), (δ) και (ε) της παραγράφου 1 του ΠΔ31/Φ.Ε.Κ.61Α/04-04-2018.  

Η ανάδοχος εταιρεία είναι υπεύθυνη για την εξόφληση οποιουδήποτε προστίμου επιβληθεί στον 

εκμεταλλευόμενο τη λουτρική εγκατάσταση λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του Ναυαγοσώστη. 

 

Άρθρο 5ο. Δαπάνη του έργου 

 

Η δαπάνη του έργου για το έτος 2018 ναυαγοσωστικής κάλυψης προϋπολογίζεται στο ποσόν των 74.200,34  

ευρώ συμπεριλαμβανομένου του φπα 24%. 

 
Άρθρο 6ο. Ισχύουσες, διατάξεις 
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 

• του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

• του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  209 του Ν. 3463/06, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει  

• Το Π Δ 31/Φ.Ε.Κ. 61Α/04-04-2018 

• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

• το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

• την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) 

• Το αριθμ. 2131.16/1341/18/29-03-2018 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξ/πολης με το οποίο 

χαρακτηρίσθηκε η ακτή της Αρωγής ως πολυσύχναστη. 
 

Κομοτηνή  23/4/2018 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 





  

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Εργασία: ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΤΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΑΡΩΓΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
 

Από το γενικό τίτλο «ΑΜΟΙΒΗ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ» 

                                
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Πλήρης ναυαγοσωστική κάλυψη της πολυσύχναστης ακτής Αρωγής του Δήμου Κομοτηνής όπως 

περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές για την θερινή περίοδο από 1-6-2018 έως 30-9-2018. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Προϋπολογισμός ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών 3 πύργων για 4 μήνες με ΠΔ31/2018 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Τ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Δαπάνες προσωπικού (ναυαγοσωστών, χειριστή 

ταχυπλόου) μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές 
1 

Κατ’αποκοπή 
(Ανάλυση στο 
Παράρτημα Α)  

1 42.638,98 42.638,98€ 

Διάφορες δαπάνες (φαρμακευτικός εξοπλισμός, 

διασωστικός εξοπλισμός, οριοθέτηση παραλιών) 

Λειτουργικές δαπάνες εξοπλισμού (αντικατάσταση 

– φθορές - απώλειες του μηχανολογικού 

εξοπλισμού,  ασφαλιστική κάλυψη λοιπά συναφή 

τέλη και φόροι) 

2 Τεμ 2 4.800,00 9.600,00€ 

Παροχή 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 

μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και 

αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ 

ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν 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. 

3 Τεμ 1 7.600,00 7.600,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

Φπα 24% 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

59.838,98€ 

14.361,36€ 

74.200,34€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (για 4 μήνες) με ΠΔ31/2018 
 

  Ημερομίσθιο 28,80 €: άνω των 25 ετών, έγγαμος, με 3 τριετίες 
 

  Ημέρες 26 28,80 748,80 

        

Απασχολούμενοι το μήνα 6 748,80 4.492,80 

Ρεπώ (4ρεπώ το μήναΧ6) 24 28,80 691,20 

Υπερεργασίες /μήνα/απασχ (2ώρες/εβδομ Χ 4 εβδ. ) = 8 ώρες 
 

  Υπερεργασίες (20% ωρομισθ) (8 ώρες Χ 6 απασχ Χ 4 μήνες) 192 5,76 1.105,92 

Γενικό σύνολο (μισθών, ρεπώ,Υπερωριών) / μήνα     6.289,92 

        

Μήνες (4 Χ 6.988,32) 4 6.289,92 25.159,68 

Κυριακές (18 Χ 6 απασχ) 108 50,40 5.443,20 

Δώρο Χριστ +Επ.Αδείας (21ημ Χ 6απασχ) 126 28,80 3.628,80 

Μερικό σύνολο (μήνες, Κυριακές, Επιδόματα)     34.231,68 

Εργοδοτικές εισφορές (24,56 %)  
 

8.407,30 

Γενικό Σύνολο Μισθοδοσίας     42.638,98 
 

 

 





  

 
 
 
 
 

 
 
 
 





  

 
 

 





  

 





  

 




