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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.696,00€ 

(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την εκτέλεση εργασιών με στόχο τη διαμόρφωση 

των ακτών του Δήμου Λέσβου με μηχανικά μέσα καθώς και την αναβάθμιση τους 

αναφορικά με τον καθαρισμό.  

Οι παραλίες του Δήμου Λέσβου στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες 

εργασίες είναι οι εξής: 

1. Πλαζ ΕΟΤ-Τσαμάκια, με μήκος περίπου 500m και πλάτος περίπου 15m. 

2. Κράτηγος πλαζ 2η καντίνα, με μήκος περίπου 300m και πλάτος περίπου 8m. 

3. Κράτηγος πλαζ 1η καντίνα (αεροδρόμιο), με μήκος περίπου 200m και πλάτος 

περίπου 7m. 

4. Αεροδρόμιο δύο (2) παραλίες, με μήκος περίπου 100m και πλάτος περίπου 7m. 

5. Πλαζ Κοχύλια, με μήκος περίπου 50m και πλάτος περίπου 6m. 

6. Παραλία ξενοδοχείου «Ελίσιον», με μήκος περίπου 100m και πλάτος περίπου 

6m. 

7. Παραλία ξενοδοχείου «Λάσια», περιοχή Νέαπολη, με μήκος περίπου 300m και 

πλάτος περίπου 5m. 

8. Παραλία περιοχή Βαριά-ξενοδοχείο «Ηλιοτρόπιο», με μήκος περίπου 100m και 

πλάτος περίπου 8m. 

9. Παραλία πριν την περιοχή Βαριά, με μήκος περίπου 100m και πλάτος περίπου 

7m. 



10. Παραλία Καλαμάρι, με μήκος περίπου 300m και πλάτος περίπου 8m. 

11. Παραλία περιοχής Θέρμα, με μήκος περίπου 100m και πλάτος περίπου 5m. 

12. Παραλία περιοχής Χαραμίδα, με μήκος περίπου 1,800m και πλάτος περίπου 

30m. 

Με βάση τα παραπάνω το συνολικό εμβαδό παρεμβάσεων υπολογίζεται σε 72.800,00 m2. 

 

Γενικά 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αρ. πρωτ.: Δ10Β 1053970/ 1672ΕΞ 29.3.2013 (ΦΕΚ Β' 801/05-

04- 2013) Παράρτημα «Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών διαμορφώσεων για απλή 

χρήση, εντός αιγιαλού παραλίας-περιορισμοί-συστάσεις της ΚΥΑ Δ10Β 

1053970/1672ΕΞ29.3.13, δεν επιτρέπονται διαμορφώσεις με την χρήση μηχανημάτων 

πέραν του κοσκινίσματος με στόχο τον καθαρισμό της άμμου. Για τον σκοπό αυτό ο 

καθαρισμός της παραλίας θα γίνει με μηχάνημα αμμοκαθαρισμού και κοσκινίσματος της 

άμμου, σε βάθος μέχρι 15 ή 30 εκατοστών σε όλο το μήκος και το πλάτος των 

προσβάσιμων παραλιών του Δήμου, αφού προηγηθεί πλήρης επιφανειακός καθαρισμός 

από τα ογκώδη υλικά (π.χ. πέτρες, ξύλα) καθώς και από τα απορρίμματα ανθρωπογενούς 

προέλευσης (π.χ. πλαστικά, μεταλλικά αντικείμενα, γυαλιά).» 

Οι Ο.Τ.Α. έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρισμό των 

κοινοχρήστων χώρων, την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων και γενικά 

για την εξασφάλιση της καθαριότητας και της αισθητικής του χώρου της ακτής και του 

περιβάλλοντος χώρου. (Άρθρο 7) 

Περιγραφή αντικειμένου  

1.Αρχικός Καθαρισμός 

Οι εργασίες του αρχικού καθαρισμού των ακτών αποσκοπούν στην απομάκρυνση πάσης 

φύσεως ογκωδών πετρών και σκουπιδιών που υπάρχουν στην ακτή έτσι ώστε να μην 

πατηθούν και θαφτούν. 

Η εκτέλεση των εργασιών του αρχικού καθαρισμού των παραλιών του Δήμου Λέσβου 

θα γίνει με ειδικό μηχάνημα ακτοκαθαριστή ελκόμενου τύπου από ελκυστήρα, ισχύος 

τουλάχιστον 160Ηρ, διπλού διαφορικού. Το μηχάνημα ακτοκαθαριστή θα έχει την 

δυνατότητα κοσκινίσματος των πετρών όπου με τα κόσκινα θα συλλέγει όλες τις μεγάλες 

πέτρες. Το ελκόμενο μηχάνημα ακτοκαθαριστή θα έχει την δυνατότητα να κοσκινίζει με 



ειδικά παλλόμενα κόσκινα διαστάσεων 25cmΧ28cm, μέχρι βάθους της ακτής 20cm, την 

ακτή και να απομακρύνει τις μεγάλες πέτρες. Λόγω του μεγάλου όγκου των πετρών που 

θα κοσκινισθούν απαιτείται το μηχάνημα του ακτοκαθαριστή να έχει δυνατότητα 

συλλογής πετρών και άλλων υλικών τουλάχιστον 5m
3
. 

 Στόχος είναι η απομάκρυνση όλων των μεγάλων και κοφτερών πετρών που βρίσκονται 

στις ακτές σε όλο το μήκος και πλάτος των παραλιών, όπου είναι δυνατό να κινηθεί το 

μηχάνημα ακτοκαθαριστή, δημιουργώντας παραλίες που αποτελούνται από μικρό χαλίκι 

διευκολύνοντας την κίνηση των λουόμενων. 

Ελάχιστος απαιτούμένος εξοπλισμός: 

 Ένα ελκόμενο από γεωργικό εκλυστήρα ιπποδύναμης 160Ηρ, μηχάνημα 

αμμοκαθαρισμού για τον μηχανικό αμμοκαθαρισμό μέχρι βάθους 20 εκ των ακτών, 

για το οποίο θα υπάρχει άδεια Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) «Ακτοκαθαριστή», με 

δυνατότητα συλλογής και φόρτωσης απορριμμάτων χωρητικότητας 5m
3
. 

 Απόδοση μηχανήματος αμμοκαθαρισμού 24στρ./ώρα κατάλληλο για τις πετρώδεις ακτές 

του Δήμου Λέσβου. 

 

2.Θρυμματισμός των πετρών 

Η εκτέλεση εργασιών θρυμματισμού όλων των ογκωδών πετρών και υλικών που 

υπάρχουν στις παραλίες αποσκοπεί στην δημιουργία ψιλού χαλικιού, καθιστώντας εύκολη 

την πρόσβαση των λουόμενων στην θάλασσα. 

Ο θρυμματισμός των πετρών θα εκτελεστεί από ειδικό μηχάνημα λιθοτριψίας των 

πετρών που θα μετατρέψει τις μεγάλες πέτρες σε μικρό χαλίκι και δεν θα τις αποσπάσει 

από το φυσικό τους περιβάλλον. Το μηχάνημα λιθοτριψίας θα είναι παρελκόμενο σε φορά 

έλξεως ικανής ιπποδύναμης τουλάχιστον 280Ηρ, με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς. Ο 

θρυμματισμός θα γίνει σε βάθος μέχρι 30-50cm, ώστε να δημιουργηθεί μαλακό έδαφος, 

εκεί που δεν υφίσταται, διευκολύνοντας την πρόσβαση των λουόμενων στην θάλασσα. 

Απαιτείται η εκτέλεση εργασιών λιθοτριψίας των ογκωδών πετρών, όλων των υλικών του 

εδάφους μέχρι βάθους 40cm. Ο θρυμματισμός του υπάρχοντος εδάφους και η δημιουργία 

ομαλού υποστρώματος για την διαμόρφωση ομαλής πρόσβασης στην θάλασσα θα γίνει 

από ειδικό μηχάνημα με δυνατότητα σπασίματος των πετρών και άλλων υλικών που 

υπάρχουν στην προς διαμόρφωση επιφάνεια. Το μηχάνημα λιθοτριψίας θα έχει την 

δυνατότητα θρυμματισμού των ογκωδών πετρών και των άλλων υλικών, με πλάτος 

εργασίας τουλάχιστον 2,1cm. Θα είναι στιβαρής κατασκευής ελκόμενο από ελκυστήρα 



ισχύος τουλάχιστον 280Ηρ, με κίνηση 4X4 ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στο ανώμαλο 

προς διαμόρφωση έδαφος. 

Ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός: 

 Ένα ελκόμενο από φορέα έλξεως ιπποδύναμης τουλάχιστον 280Ηρ, μηχάνημα 

θρυμματισμού και λιθοτριψίας για την εκτέλεση των εργασιών θρυμματισμού, με 

δυνατότητα βάθους εργασίας μέχρι 40cm, για το οποίο θα υπάρχει άδεια 

Μηχανήματος Έργου «Σπαστήρας». 

 

3. Διαμόρφωση και Επιπεδοποίηση των ακτών 

Απαιτείται η διαμόρφωση της ακτής με και σπάσιμο των διαφόρων όγκων που έχουν 

δημιουργηθεί επί της ακτής ώστε να έχει η ακτή την κατάλληλη ισορροπημένη και 

επιπεδοποιημένη μορφή. 

Θα γίνουν όλες οι εργασίες που απαιτούνται ώστε να διαστρωθούν οι παραλίες από όλες 

τις ανωμαλίες που παρουσιάζουν και έχουν δημιουργηθεί από την κακοκαιρία της 

χειμερινής περιόδου.  

Η διάστρωση θα γίνει με μηχανολογικό εξοπλισμό συμβατό με το είδος της ακτής. Στις 

ακτές θα χρησιμοποιηθούν μηχανήματα τα οποία θα διαστρώσουν την ακτή σε όλο το 

μήκος της, με την απομάκρυνση των ογκωδών αντικειμένων, την μεταφορά υλικών από 

σημεία της ακτής σε άλλα σημεία που θα είναι απαραίτητα, την διάστρωση της ακτής με 

κλίση από πάνω προς τα κάτω.  

Ελάχιστος απαιτουμένος εξοπλισμός: 

 Ένας φορτωτής - εκσκαφέας ιπποδύναμης 60Ηρ, με ειδική εξάρτηση χτένι, για το οποίο 

θα υπάρχει άδεια Μηχανήματος Έργου «Φορτωτής - Εκσκαφέας». 

4.Τελικός καθαρισμός των ακτών 

Η εκτέλεση των τελικών εργασιών καθαρισμού των ακτών περιλαμβάνει τον καθαρισμό 

των παραλιών του Δήμου Λέσβου από πέτρες, σκουπίδια, ξύλα, πλαστικά, μπουκάλια, 

αποτσίγαρα κλπ. μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών. 

Κατά τον καθαρισμό θα απομακρυνθούν απορρίμματα (προϊόντα περιβαλλοντικής 

ρύπανσης ανθρωπογενούς προέλευσης, ξύλα, πλαστικά χαρτιά, γυαλιά, μεταλλικά 

αντικείμενα, βαριά αντικείμενα, μεγάλες πέτρες κ.λ.π.) και κάθε άλλο αντικείμενο που 

εκβράζει η θάλασσα και η συσσώρευση των οποίων υποβαθμίζει τις ακτές και εμποδίζει 

την προσπέλαση και τη χρήση τους από τους λουόμενους. 



Ο καθαρισμός θα γίνει με μηχανολογικό εξοπλισμό συμβατό με το είδος της ακτής. Στις 

ακτές θα χρησιμοποιηθούν μηχανήματα τα οποία απομακρύνουν τα απορρίμματα με 

κοσκίνιση της άμμου. 

Μετά την επιπεδοποίηση και διαμόρφωση των παραλιών θα γίνει ο τελικός καθαρισμό 

κατά τον οποίο θα φινιριστεί η παραλία με μηχάνημα καθαρισμού ακτών, με την μέθοδο 

του κοσκινίσματος της ακτής. 

Η εκτέλεση των εργασιών του τελικού καθαρισμού των παραλιών του Δήμου Λέσβου 

θα γίνει με ειδικό μηχάνημα ακτοκαθαριστή ελκόμενού τύπου από ελκυστήρα, ισχύος 

τουλάχιστον 160Ηρ, διπλού διαφορικού. Το μηχάνημα ακτοκαθαριστή θα έχει την 

δυνατότητα κοσκινίσματος των πετρών όπου με τα κόσκινα θα συλλέγει όλες τις μεγάλες 

πέτρες. Το ελκόμενο μηχάνημα ακτοκαθαριστή θα έχει την δυνατότητα να κοσκινίζει με 

ειδικά παλλόμενα κόσκινα διαστάσεων 25cmιΧ28cm, μέχρι βάθους της ακτής 20οιη, την 

ακτή και να απομακρύνει τις μεγάλες πέτρες. Λόγω του μεγάλου όγκου των πετρών που 

θα κοσκινισθούν απαιτείται το μηχάνημα του ακτοκαθαριστή να έχει δυνατότητα 

συλλογής πετρών και άλλων υλικών τουλάχιστον 5m
3
. 

Στόχος είναι η απομάκρυνση όλων των μεγάλων και κοφτερών πετρών που βρίσκονται 

στις ακτές σε όλο το μήκος και πλάτος των παραλιών, όπου είναι δυνατό να κινηθεί το 

μηχάνημα ακτοκαθαριστή, δημιουργώντας παραλίες που αποτελούνται από μικρό χαλίκι 

διευκολύνοντας την κίνηση των λουόμενων. 

Ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός: 

 Ένα ελκόμενο από γεωργικό εκλυστήρα ιπποδύναμης 160Ηρ, μηχάνημα 

αμμοκαθαρισμού για τον μηχανικό αμμοκαθαρισμό μέχρι βάθους 20 εκ των ακτών, 

για το οποίο θα υπάρχει άδεια Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) «Ακτοκαθαριστή», με 

δυνατότητα συλλογής και φόρτωσης απορριμμάτων χωρητικότητας 5m
3
. 

 Απόδοση μηχανήματος αμμοκαθαρισμού 24στρ./ώρα κατάλληλο για τις πετρώδεις 

ακτές του Δήμου Λέσβου. 

Οι παραλίες πλέον θα έχουν την μορφή που απαιτείται με την διαμόρφωση και την 

επιπεδοποίηση και θα γίνει ο τελικός καθαρισμός όπου θα απομακρυνθούν και οι 

τελευταίες πέτρες, σκουπίδια και θα γίνει και το φινίρισμα των ακτών ώστε να παραδοθεί 

προς χρήση από τους λουόμενους. 

Απαγορεύεται ρητά η ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων των ακτών (καύση, 

ανεξέλεγκτη απόρριψη κλπ). Όλα τα απορρίμματα θα συγκεντρωθούν σε καθορισμένα 

σημεία εκτός των παραλιών και θα απομακρυνθούν με ευθύνη του Δήμου, προς τους 



χώρους απόρριψης. 

Το προσωπικό το οποίο διαχειρίζεται τον μηχανολογικό εξοπλισμό πρέπει να είναι 

κατάλληλα εκπαιδευμένο και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προφύλαξης. 

Ελάγιστος απαιτούμενος εξοπλισμός: 

Ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαρισμού & 

Αναβάθμισης παραλιών» του Δήμου Λέσβου: 

 Ένα ελκόμενο από γεωργικό εκλυστήρα ιπποδύναμης 160Ηρ, μηχάνημα 

αμμοκαθαρισμού για τον μηχανικό αμμοκαθαρισμό μέχρι βάθους 20 εκ των ακτών, για το 

οποίο θα υπάρχει άδεια Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) «Ακτοκαθαριστή», με δυνατότητα 

συλλογής και φόρτωσης απορριμμάτων χωρητικότητας 5ΙΗ
3
. 

 Απόδοση μηχανήματος αμμοκαθαρισμού 24στρ./ώρα κατάλληλο για τις πετρώδεις 

ακτές του Δήμου Λέσβου. 

 Ένας φορτωτής - εκσκαφέας ιπποδύναμης 60Ηρ, με ειδική εξάρτηση χτένι με 

δυνατότητα ανοίγματος μπράτσου έξι μέτρα, για το οποίο θα υπάρχει άδεια Μηχανήματος 

Έργου «Φορτωτής - Εκσκαφέας». 

 Ένα ελκόμενο από φορέα έλξεως ιπποδύναμης τουλάχιστον 280Ηρ, μηχάνημα 

θρυμματισμού και λιθοτριψίας για την εκτέλεση των εργασιών θρυμματισμού, με 

δυνατότητα βάθους εργασίας μέχρι 40cm, για το οποίο θα υπάρχει άδεια Μηχανήματος 

Έργου «Σπαστήρας». 

 Πιστοποιητικό διασφάλισης Ποιότητας 9001:2008 στην παροχή υπηρεσιών 

καθαρισμού ακτών. 

 Εμπειρία στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης - καθαρισμού ακτών την τελευταία 

τριετία (3) για την εκτέλεση όμοιων έργων τουλάχιστον 200.000,00€. Να κατατεθούν 

βεβαιώσεις φορέων του Δημοσίου (Ο.Τ.Α. Νομαρχίες κλπ). 

 Το προσωπικό το οποίο διαχειρίζεται τον μηχανολογικό εξοπλισμό πρέπει να είναι 

κατάλληλα εκπαιδευμένο και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προφύλαξης. 

Ο Δήμος Λέσβου θα ορίσει έναν υπάλληλο με τον αναπληρωτή του υπό την 

καθοδήγηση και την επίβλεψη του οποίου θα πραγματοποιούνται οι εργασίες 

«Καθαρισμού & Αναβάθμισης παραλιών». 

Η χρονική διάρκεια διεκπεραίωσης των εργασιών ως ανωτέρω αναλυτικά περιγράφεται 

είναι πενήντα (50) ημέρες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 

σύμβασης. Το συνολικό ποσό της ενδεικτικής δαπάνης ανέρχεται στα 59.696,00€, μη 



συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%, για το έτος 2017 και έχει εγγράφει στον 

Οικονομικό Προϋπολογισμό έτους 2017 του Δήμου Λέσβου, με Κ.Α. 20.6279.0001                    

, από όπου θα γίνει η χρηματοδότηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Μυτιλήνη, 31-05-2017 

Αρ. Μελέτης:  93 /2017 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό αντιστοιχούν σε 

πραγματικό ύψος αμοιβής αντίστοιχων εργασιών και περιλαμβάνουν ανοιγμένο το κόστος 

όλων των υλικών ή άλλων εξόδων που θα απαιτηθούν. 

α

/

α 

Είδος Εργασίας CPVS 
Περιοχή 

Εργασίας 

Εμβαδόν 

Παρέμβασης 

Τιμή Μονάδος 

(€) 

Αξία 

(€) 

1 Αρχικός Καθαρισμός 90680000-7 

Σε όλες τις 

αναφερόμενες 

παραλίες 

72.800,00 m
2
 0,12 € 8.736,00 € 

2 Θρυμματισμός των πετρών 90680000-7 

Σε όλες τις 

αναφερόμενες 

παραλίες 

72.800,00 m
2
 0,30 € 21.840,00 € 

3 
Διαμόρφωση και 

επιπεδοποίηση των ακτών 
90680000-7 

Σε όλες τις 

αναφερόμενες 

παραλίες 

72.800,00 m
2
 0,30 € 21.840,00 € 

4 
Τελικός καθαρισμός των 

ακτών 
90680000-7 

Σε όλες τις 

αναφερόμενες 

παραλίες 

72.800,00 m
2
 0,10 € 7.280,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 59.696,00 € 

ΦΠΑ (17%) (€) 10.148,32 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 69.844,32  € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 69.844,32  € 

  

 Μυτιλήνη, 31-05-2017 

 

O Συντάξας Θεωρήθηκε 

  

Παπαχριστοφόρου Ανδρέας 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ ΤΥΔΛ 

Στυλιανίδου Μαριάνθη 

           Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

  Δήμου Λέσβου 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 

 

 

 

Aριθμ. Μελέτης : 93 /2017 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε. 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγγραφή υποχρεώσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 

 

 

 

Aριθμ. Μελέτης : 93 /2017 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε. 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 

 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής 

 
Με την παρούσα  μελέτη προβλέπεται να γίνουν   

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

. 

Με την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα γίνει θα διευκολυνθούν οι δράσεις και 

ενέργειες που απαιτούνται για να αναβαθμιστούν οι παραλίες της ΔΕ Μυτιλήνης κατά την θερινή  

περίοδο που έρχεται 

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι παρακάτω : 

1. Αρχικός Καθαρισμός παραλίας  

2. Θρυμματισμός των πετρών παραλίας  

3. Διαμόρφωση και επιπεδοποίηση των ακτών 

4. Τελικός καθαρισμός των ακτών 

 

 

Τα προσφερόμενα μηχανήματα και οχήματα θα πρέπει να τηρούν τους όρους του 

άρθρου 5 της Ε.Σ.Υ.. 

 

Ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να ξεπεράσει σε καμία περίπτωση το ποσό  των 69.844,32 Ευρώ(με ΦΠΑ) 
και  οι ποσότητες μπορούν να τροποποιηθούν. 

Θα Χρηματοδοτηθεί από ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΤΑ 

 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

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

 τις διατάξεις του Ν4412/2016  

 



 

 

Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 

 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Προϋπολογισμός μελέτης  

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  

 

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

    

Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής αυτής για πενήντα ημέρες . Με 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συμβουλίου μπορεί να παραταθεί αυτή, , κατά ένα μήνα  µε τους ίδιους 

όρους της αρχικής σύµβασης και χωρίς την σύνταξη συμπληρωματικής ή νέας σύµβασης. 

 

Άρθρο 5ο  :Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

 

Όλα τα μηχανήματα έργου και φορτηγά καθώς και  οι χειριστές-οδηγοί που διατίθενται για την 

εκτέλεση των εργασιών, θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα παραστατικά (άδεια 

κυκλοφορίας, ασφάλεια, δίπλωμα) που απαιτούνται για την νόμιμη κυκλοφορία και λειτουργία 

τους, τα οποία θα προσκομίσουν στην Υπηρεσία.  

Ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) υποχρεούται να τηρεί ημερολόγιο εργασιών, στο οποίο θα αναγράφονται 
οι ώρες εργασίας, το είδος του απασχολούμενου μηχανήματος, καθώς επίσης η τοποθεσία και το είδος των 

παρεχομένων εργασιών, το οποίο θα συνυπογράφει με τον Επιβλέποντα μηχανικό. 

Ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) υποχρεούται να ανταποκριθεί για εργασία αφού ειδοποιηθεί το 

αργότερο την προηγούμενη ημέρα από αυτήν της απασχόλησης με οποιονδήποτε τρόπο από τον 

εντολέα (Υπηρεσία). 

Κατά την διάρκεια του χρόνου σύμβασης δεν επιτρέπεται στους ιδιοκτήτες να εγκαταλείψουν την 

εργασία τους παρά μόνο εάν εξασφαλισθεί ή ομαλή συνέχιση του έργου, άλλως θα αποκλείονται 

από μελλοντική συνεργασία με τον Δήμο. 

Κατά την διάρκεια των εργασιών οι ιδιοκτήτες των μισθωμένων μηχανημάτων έχουν την ευθύνη 

της σωστής και ακίνδυνης λειτουργίας τους, τυχόν δε ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους, θα 

βαρύνουν τους ιδίους.  

Για την αποφυγή ατυχημάτων ή ζημιών οι ιδιοκτήτες (ανάδοχοι) πρέπει να λαμβάνουν τα 

κατάλληλα μέτρα εξασφαλίζοντας στα μηχανήματά τους, τους αναγκαίους βοηθούς, που θα 

διευκολύνουν τους χειριστές στις κινήσεις τους. Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό 

του αναδόχου ή σε τρίτου ή για οποιαδήποτε ζημιά προσκαλείται από τον ανάδοχο ευθύνεται 

αποκλειστικά ο ίδιος. 
 

 

Άρθρο 6ο :Υποχρεώσεις του εντολέα 

 

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των στοιχείων και μέσων τα οποία κρίνονται 

απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 

 

Άρθρο 7ο :Ανωτέρα βία 

 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και αν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε 

υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας 

είναι: Εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή 

σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας δεν είναι υπαίτιοι, αιφνιδιαστική 

απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου 

κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να 

ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το 

άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας 

βίας.  



Ο όρος περί ανωτέρας βιάς εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος 

ανάλογα. 

 

Άρθρο 8ο :Αναθεώρηση τιμών  

 

Οι τιμές μονάδος της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη την 

διάρκεια της σύμβασης και δεν αναθεωρούνται για κανέναν λόγο και σε καμιά περίπτωση δεν 

υπερβαίνουν τις τιμές της υπηρεσίας που εμφαίνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 

Άρθρο 9ο :Τρόπος πληρωμής 

 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%,  για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως 

άνω ποσού γίνεται ύστερα από την έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του 

εντολοδόχου και ανάλογα με την υλοποίηση της σύμβασης. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται και οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η 

αμοιβή δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 

σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.  

 

 

Άρθρο 10ο :Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 

Ο εντολοδόχος υπόκειται σε όλους τους φόρους βάσει των κείμενων διατάξεων, τέλη και 

κρατήσεις, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων, κοινοτήτων ή τρίτων που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον 

ανάδοχο  ενώ  ο Φ.Π.Α.  βαρύνει  το Δήμο. 

 

Άρθρο 11ο  : Επίλυση των διαφορών 

 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης θα επιλυθούν σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

 

 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ,    31-5-2017 

 

 

 

Θεωρήθηκε 

 

 

 

 

Μαριάνθη Στυλιανίδου 

 

 

 

 

Συντάχθηκε 

 

 

 

 

Ανδρέας Παπαχριστοφόρου 

 

 

 


