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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 
 
Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνυπνινγηζκνχ 12.730 €  θαη πίζησζεο 14.894,10 €, ζα γίλεη 
πξνκήζεηα απνδπηεξίσλ αθηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ινπνκέλσλ ζηηο παξαιίεο ησλ 
Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θαζψο θαη πνξηψλ απνδπηεξίσλ γηα 
αληηθαηάζηαζε ζε πξνυπάξρνληα απνδπηήξηα ζηα νπνία ε αληίζηνηρε πφξηα έρεη 
θαηαζηξαθεί. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο αλαγξάθνληαη ζην αληίζηνηρν 
ηεχρνο ηεο κειέηεο. 
 
Δηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη λα γίλεη πξνκήζεηα δεθαελλέα(19) απνδπηεξίσλ αθηψλ .  
 
Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνµήζεηαο, έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζµφ ηνπ 
Γήµνπ Λέζβνπ έηνπο 2019, ζην θσδηθφ Κ.Α. 35.7135.0001 κε πίζησζε 15.000,00 €. 
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
 

Απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα απνδπηεξίσλ αθηψλ θαη πνξηψλ, γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΙΓΟΤ  

ΠΟΟΣ. 
(ΣΔΜ) 

ΣΙΜΗ 
€ 

ΓΑΠΑΝΗ 
€ 

1 ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΟ ΑΚΣΖ 19 670 12.730,00      

           Φ.Π.Α. 2.164,10 

           ΤΝΟΛΟ 14.894,10 

         
 
 
 
 
 
 
        Μπηηιήλε Φεβξνπάξηνο   2019  
 
 
                                                                                       ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 
    Ζ ΤΝΣΑΞΑΑ                                                                          
                                                                          Ο Γ/ΝΣΖ  ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  
 
                                                                               ΓΖΜΖΣΡΖ  ΜΑΝΣΕΑΡΖ 
        M. Σσαπώνη 
 

                               
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 



 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΩΝ ΑΚΣΩΝ 
ΝΟΜΟ  ΛΔΒΟΤ                                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 12.730 € 
ΓΖΜΟ ΛΔΒΟΤ                       ΠΗΣΩΖ                  : 14.894,10€  
Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ                     
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ:   16/2019 

 
 

 
 
 
 
 

ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 
 

Άρθρο 1ο. 
Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 

 
Η ζπγγξαθή απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα απνδπηεξίσλ αθηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ ινπνκέλσλ ζηηο παξαιίεο ησλ Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ 
θαζψο θαη πνξηψλ απνδπηεξίσλ γηα αληηθαηάζηαζε ζε πξνυπάξρνληα απνδπηήξηα ζηα 
νπνία ε αληίζηνηρε πφξηα έρεη θαηαζηξαθεί. 

 
 

Άρθρο 2ο. 
Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 
Η δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16   

 
Άρθρο 3ο. 

πκβαηηθά ζηνηρεία. 
 

πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 
α) Η Σερληθή Έθζεζε. 
β) Ο Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο. 
γ) Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 
 
 

Άρθρο 4ο 
Σξφπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο 

 
Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε απφ ην 

Γήκαξρν Λέζβνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 
 

Άρθρο 5ο. 



Υξφλνο θαη ηφπνο παξάδνζεο. 
 

Σα απνδπηήξηα ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε παξαιίεο ησλ Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ πνπ 
ζα ππνδείμεη ε ππεξεζία θαη νη πφξηεο ζε πξνυπάξρνληα απνδπηήξηα ζηα νπνία νη 
πφξηεο έρνπλ θαηαζηξαθεί. Η παξάδνζε ησλ απνδπηεξίσλ θαη ησλ πνξηψλ, ζα γίλεη 
εληφο πελήληα (50) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο. 
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία, πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα θαη 
ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

 
 

Άρθρο 6ο 
χκβαζε 

 
Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη   

λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα πξνζέιζεη 
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. ηελ πεξίπησζε φκσο απηή ν ρξφλνο 
παξάδνζεο ησλ θακπίλσλ  αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ 10 εκέξεο απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. Δθφζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ 
ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 10 εκεξψλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν ρξφλνο 
παξάδνζεο ησλ θακπίλσλ ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
ζχκβαζεο. 

 
Άρθρο 7ο. 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά. 
 

Απνδπηήξην Αθηήο  
 

Ξχιηλε θακπίλα απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο, δηαζηάζεσλ 1,2κ Υ  1,2κ Υ 2,5κ κε 
ζθεπή δηξηρηή θαη κνλφθπιιε πφξηα. 
θειεηφο μχιηλνο νπεδηθήο μπιείαο  ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο 5,5 εθ Υ5,5 εθ. 
Πεξηκεηξηθφ  άλνηγκα 30 πφλησλ ζην θάησ κέξνο θαη 15 πφλησλ ζην πάλσ κέξνο γηα 
θσηηζκφ θαη αεξηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ.   
Δζσηεξηθή θξεκάζηξα ηξηψλ ζέζεσλ. 
Μνλφθπιιε  ζχξα δηαζηάζεσλ 167 Υ 70 εθ θαη πάρνπο 1 εθ κε ζχξηε αζθαιείαο. 
Όια ηα μχια ζα είλαη αζηαξσκέλα θαη βακκέλα  ζε   απφρξσζε πνπ ζα ππνδείμεη ν 
Γήκνο Λέζβνπ. 
Η φιε θαηαζθεπή ζα είλαη βηδσκέλε  ζε κεηαιιηθά άγθηζηξα, παθησκέλα ζε βάζε 
κπεηφλ πνπ  ζα απνηειεί  θαη  ην πάησκα ηεο θακπίλαο. 
Η ηνπνζέηεζε ηεο θακπίλαο ζα γίλεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή πάλσ ζε ππάξρνπζεο 
ηζηκεληέληεο βάζεηο.  
  
ΓΙΑΣΑΔΙ:   
Πιάηνο θακπίλαο:1,2 κέηξα 
Βάζνο θακπίλαο:1,2 κέηξα 



πλνιηθφ χςνο: 2,5 κέηξα 
Πάρνο ηνηρσκάησλ θαη πφξηαο θακπίλαο 1 εθ. 
Γηαζηάζεηο ζχξαο: 167 Υ 70 εθ θαη πάρνπο 1 εθ. 
Πεξηκεηξηθφ άλνηγκα ζην πάλσ θαη θάησ κέξνο 15εθ. θαη 30εθ. αληίζηνηρα 
    
ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
 
ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 
Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ 
(αιπζίδεο, 
βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) πξέπεη λα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα ή απφ ράιπβα 
ζεξκνγαιβαληζκέλν 
(κε ςεπδάξγπξν) ή ειεθηξνγαιβαληζκέλν φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο 
επηθάλεηαο κε 
ακκνβνιή. 
Οη δηαζηάζεηο θαη δηαηνκέο ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη επαξθείο γηα λα 
παξαιάβνπλ 
ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο λφξκεο ψζηε λα 
αληέρνπλ ζηε 
δηάβξσζε θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
ΠΛΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 
Σα πιαζηηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα 
έρνπλ κεγάιε 
αληνρή ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Γηα ηα 
παξαπάλσ 
ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά πνπ έρνπλ θαη ηελ δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο φπσο ην 
πνιπαηζπιέλην (ΡΔ), 
πνιππξνππιέλην (ΡΡ) ηα νπνία θαη θέξνπλ ζηαζεξνπνηεηέο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηηο 
ππεξηψδε 
αθηηλνβνιίεο ηνπ ειίνπ. 
ΥΡΩΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΒΑΦΖ 
Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε είλαη θαηάιιεια  
  γηα εμσηεξηθή ρξήζε θαη δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα 
κέηαιια. Σα βεξλίθηα  θαη ηα ρξψκαηα έρνπλ βάζε ην λεξφ θαη απηφ ηα θαζηζηά 
θαηάιιεια θαη αζθαιή γηα ηα παηδηά 
 
Γηα ηελ πξνζηαζία θαηά ηεο ζθνπξηάο, ηα κεηαιιηθά κέξε βάθνληαη ειεθηξνζηαηηθά κε 
πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ 
Η θακπίλα ζα θέξεη ηελ αληίζηνηρε βάζε (κεηαιιηθή) ε νπνία ζα εκππρζεί ζηελ άκκν 
επί απηήο ζα  ζηεξεσζεί ε θακπίλα 
.ηελ ηηκή πξνζθνξάο ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ηνπνζέηεζε ζηηο ζέζεηο πνπ ζα 
ππνδεηρζνχλ  απφ ηελ Τπεξεζία καο. 
 
 

Άρθρο 8ο 
Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή. 



 
Η πξνζσξηλή παξαιαβή ελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξνπζία ηνπ 
αλαδφρνπ. 

Αλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απφξξηςε ηνπ 
παξαιακβαλφκελνπ πξντφληνο ή ηκήκαηνο απηνχ. Αλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε 
ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, κέζα ζε πξνζεζκία πνπ ε ίδηα ζα νξίζεη ν 
Γήκνο δηθαηνχηαη λα ελεξγήζεη ηελ ηαθηνπνίεζε απηψλ θαηά ην πξνζθνξφηεξν, γηα ηηο 
αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα απηνχ ηξφπν. 

Όηαλ πεξάζεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο εγγχεζεο ελεξγείηαη κε βάζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
ηζρχνπζαο λνκνζζίαο, ε νξηζηηθή παξαιαβή απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

 
       

Άρθρο 10ο 
Πνηληθέο ξήηξεο - έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ 

 
Αλ ππάξμεη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ 

πάγθσλ κπνξεί λα επηβιεζνχλ, ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ, νη θπξψζεηο θαη ην πξφζηηκν 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 
 

                                                        Άρθρο  11ο 
Φφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο, εμνθιεηηθφο ινγαξηαζκφο 

 
Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο, πνπ ηζρχνπλ 

θαηά ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
 
                                                             Άρθρο  12ο 

Δπίιπζε δηαθνξψλ 
 
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζηνχλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

πξνκήζεηαο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
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