
  

 

                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                 Μυτιλήνη:  12-03-2019 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                 Αρ. Πρωτ.: 10469 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

υπηρεσίας με τίτλο:  

¨Εργασίες καθαρισμού παραλιών"  

 

Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ 

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: ¨Εργασίες καθαρισμού 
παραλιών" προϋπολογισμού 160.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.  
 
 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: Ελ. Βενιζέλου 13-17 

Ταχ. Κωδ.: 81132 

Τηλ.: 22513 50565 

Telefax: 22513 50510 

E-mail: promithies@mytilene.gr 

Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από 

το γραφείο Προμηθειών του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 

επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/


  

3. Κωδικός CPV: 90680000-7  (Υπηρεσίες καθαρισμού παραλίας) 

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της 

υπηρεσίας: Κωδικός NUTS: EL411. 

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Με τη παρούσα μελέτη προβλέπεται η 
εκτέλεση εργασιών καθαρισμού των παραλιών του Δήμου Λέσβου, ώστε να 
εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση αυτών από τους λουόμενους. Η εργασία θα εκτελεστεί 
με ειδικό μηχάνημα καθαρισμού ακτών. Λόγω της αδυναμίας του Δήμου να 
ανταποκριθεί με ίδια μέσα και προσωπικό στην κάλυψη των εν λόγω υπηρεσιών, 
απαιτείται η συνδρομή ιδιώτη παρόχου των υπηρεσιών αυτών. 

 

Οι παραλίες του Δήμου Λέσβου στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι περιγραφόμενες 
εργασίες είναι οι παρακάτω : 

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

m. (7.500m2) 

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

περίπου 8 m. (2.400 m2) 

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

πλάτος περίπου 7 m. (1.400 m2) 

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

περίπου 7 m. (700 m2) 

5. Παραλία 5: Πλαζ Κοχύλια, με μήκος περίπου 50 m και πλάτος περίπου 6 m. (300 

m2) 

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

περίπου 6 m. (600 m2) 

7. Παραλία 7: Παραλία ξενοδοχείου «Λάσια», περιοχή Νέαπολη, με μήκος περίπου 

300 m και πλάτος περίπου 5 m. (1.500 m2) 

8. Παραλία 8: Παραλία περιοχή Βαριά-ξενοδοχείο «Ηλιοτρόπιο», με μήκος περίπου 

100 m και πλάτος περίπου 8 m. (800 m2) 

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

περίπου 7 m. (700 m2) 

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

m. (2.400 m2) 

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

περίπου 5 m. (500 m2) 

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

περίπου 30 m. (54.000 m2) 

13. Παραλία 13: Παραλία Κανόνι Λουτρόπολης Θερμής με μήκος 350 m και πλάτος 

15 m. (5.250 m2) 

14. Παραλία 14: Παραλία Τσόνια Κλειούς με μήκος 550 m και πλάτος 15 m. (8.250 

m2) 

15. Παραλία 15: Παραλία Κάγια Σκάλας Σκαμιάς, με μήκος περίπου 700 m και πλάτος 

περίπου 10 m. (7.000 m2) 

https://www.contracts.gr/cpv/f0a63ef5-fe89-401f-972e-61bc859b2896
https://www.contracts.gr/cpv/f0a63ef5-fe89-401f-972e-61bc859b2896


  

16. Παραλία 16: Παραλία Εφταλού Μολύβου, με μήκος περίπου 500 m και πλάτος 

περίπου 20 m. (10.000 m2) 

17. Παραλία 17: Παραλία Άναξος Σκουτάρου, με μήκος περίπου 800 m και πλάτος 

περίπου 15 m. (12.000 m2) 

18. Παραλία 18: Παραλία Πέτρας, με μήκος περίπου 1100 m και πλάτος περίπου 10 

m. (11.000 m2)  

19. Παραλία 19: Παραλία Φανερωμένη Σίγρι, με μήκος περίπου 700 m και πλάτος 

περίπου 10 m. (7.000 m2) 

20. Παραλία 20: Παραλία Σκάλας Ερεσσού, με μήκος περίπου 700 m και πλάτος 

περίπου 10 m. (7.000 m2) 

21. Παραλία 21: Παραλία Νυφίδας Πολιχνίτου, με μήκος περίπου 500 m και πλάτος 

περίπου 8 m (4.000 m2) 

22. Παραλία Τάρτι Σκοπέλου, με μήκος 300 m και πλάτος 10 m (3.000 m2) 
 

23. Παραλία Βατερών με μήκος 2.100 m και πλάτος 10 m (21.000 m2) 
 

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν προβλέπονται. 

 

7. Διάρκεια σύμβασης: Το χρονικό διάστημα εκτέλεσης εργασίας είναι πενήντα (50) 
μέρες από την υπογραφή της σύμβασης . 

 

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 2.2 της 

αναλυτικής διακήρυξης. 

Εγγυήσεις συμμετοχής: 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων 
τριάντα πέντε (2.735,00) ευρώ. 

 

 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Προσφορές δίδονται συνολικά για όλα τα είδη της 

ομάδας της ανωτέρω υπηρεσίας. 

 

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

 

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο 

μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με 



  

τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 05ην Απριλίου  2019,  ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 15.00΄μ.μ.  

Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 71720. 

 

 

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Διάστημα τεσσάρων ( 4 )  μηνών από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 20.6279.0001 του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Λέσβου.  

Σχετική η υπ’ αριθ. 117/15-01-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τη διάθεση 

της πίστωσης και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας ποσού 

160.000,00 ευρώ, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για 

την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του 

άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της 

αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1. 

 

15. Προδικαστικές προσφυγές:  :  Άρθρο 360 του Ν. 4412/2016. 

 

 

       Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ 

 

                                                                    ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ 

 

 

 

 

 

   


