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ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 20.000,00ΕΤΡΩ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 79/2020

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Με τθ παροφςα μελζτθ προβλζπεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν κακαριςμοφ των παραλιϊν του Διμου
Μυτιλινθσ (CPV 90680000-7 Τπθρεςίεσ κακαριςμοφ παραλίασ), ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ βζλτιςτθ χριςθ
αυτϊν από τουσ λουόμενουσ. Η εργαςία κα εκτελεςτεί με ειδικό μθχάνθμα κακαριςμοφ ακτϊν. Λόγω τθσ
αδυναμίασ του Διμου να ανταποκρικεί με ίδια μζςα και προςωπικό ςτθν κάλυψθ των εν λόγω υπθρεςιϊν,
απαιτείται θ ςυνδρομι ιδιϊτθ παρόχου των υπθρεςιϊν αυτϊν.
Ωσ τρόποσ ανάκεςθσ και λόγω του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ, οι εργαςίεσ αυτζσ κα εκτελεςτοφν με
απευκείασ ανάκεςθ.
Ο προχπολογιςμόσ τθσ εργαςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των 20.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.
17%, κα χρθματοδοτθκεί από Κδιουσ Ρόρουσ του Διμου Μυτιλινθσ, βαρφνοντασ τον Κ.Α.Ε.: 20.6279.0001
με τίτλο «Εργαςίεσ κακαριςμοφ παραλιών», για το 2020. Η πλθρωμι κα γίνεται τμθματικά ανάλογα με
τισ εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ.
Οι παραλίεσ του Διμου Μυτιλινθσ ςτισ οποίεσ κα πραγματοποιθκοφν οι περιγραφόμενεσ εργαςίεσ
είναι οι παρακάτω :
1. Ραραλία 1: Πλαη ΕΟΣ-Σςαμάκια, με μικοσ περίπου 150 m και πλάτοσ περίπου 15 m. (2.250m2)
2. Ραραλία 2: Κράτθγοσ πλαη 2θ καντίνα, με μικοσ περίπου 100 m και πλάτοσ περίπου 8 m. (800
m2)
3. Ραραλία 3: Κράτθγοσ πλαη 1θ καντίνα (αεροδρόμιο), με μικοσ περίπου 50 m και πλάτοσ περίπου
7 m. (350m2)
4. Ραραλία 4: Αεροδρόμιο δφο (2) παραλίεσ, με μικοσ περίπου 50 m και πλάτοσ περίπου 7 m.
(350m2)
5. Ραραλία 5: Πλαη Κοχφλια, με μικοσ περίπου 25 m και πλάτοσ περίπου 6 m. (150 m2)
6. Ραραλία 6: Παραλία ξενοδοχείου «Ελφςιον», με μικοσ περίπου 50 m και πλάτοσ περίπου 6 m.
300 m2)
7. Ραραλία 7: Παραλία ξενοδοχείου «Λάςια», περιοχι Νζαπολθ, με μικοσ περίπου 50 m και
πλάτοσ περίπου 5 m. (250 m2)
8. Ραραλία 8: Παραλία περιοχι Βαριά-ξενοδοχείο «Ηλιοτρόπιο», με μικοσ περίπου 50 m και
πλάτοσ περίπου 8 m. (400 m2)
9. Ραραλία 9: Παραλία πριν τθν περιοχι Βαριά, με μικοσ περίπου 40m και πλάτοσ περίπου 7 m.
(280 m2)
10. Ραραλία 10: Παραλία Καλαμάρι, με μικοσ περίπου 80 m και πλάτοσ περίπου 8 m. (640 m2)
11. Ραραλία 11: Παραλία περιοχισ Θζρμα, με μικοσ περίπου 50 m και πλάτοσ περίπου 5 m. (250 m2)
12. Ραραλία 12: Παραλία περιοχισ Χαραμίδα, με μικοσ περίπου 400 m και πλάτοσ περίπου 30 m.
(12.000 m2)
13. Ραραλία 13: Παραλία Κανόνι Λουτρόπολθσ Θερμισ με μικοσ 100 m και πλάτοσ 15 m. (1.500 m2)
Τα πλάτθ των παραλιϊν είναι κατά προςζγγιςθ και αναφζρονται ςε ζνα μζςο πλάτοσ ςε όλο το μικοσ
τθσ παραλίασ.
Η ςυνολικι ζκταςθ και των δζκα τριϊν (13) παραλιϊν ανζρχεται ςε 19,52 ςτρ.
Σε καμία περίπτωςθ δεν κα πρζπει να γίνει κατακράτθςθ άμμου για να μθ διαταραχτεί θ ιςορροπία του
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οικοςυςτιματοσ, οφτε να κίγεται θ βλάςτθςθ που πικανόν υπάρχει ςτισ ακτζσ. Τα φφκια κα
απομακρφνονται μόνο όταν ζχουν εκβραςκεί ςτθν ακτι. Υπολογίηεται ότι κα χρειαςτοφν μζςα ςτο ζτοσ
αρκετοί επαναλθπτικοί κακαριςμοί τθσ παραπάνω ζκταςθσ.
Οι εργαςίεσ κακαριςμοφ των ακτϊν κα εκτελοφνται, μετά από ςχετικι εντολι τθσ κακ’ φλθ αρμόδιασ
υπθρεςίασ του Διμου, θ δε παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ και θ
διοίκθςθ αυτισ κα διενεργείται ςφμφωνα με το άρκρο 216, του Νόμου 4412/2016.
Η ςφνταξθ τθσ μελζτθσ και θ ςφναψθ ςφμβαςθσ για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ
παρακάτω διατάξεισ:
1.Του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) για τισ «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και υπθρεςιϊν»
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα τθν παρ. 1 , τθν παρ 4 του άρκρου 209
του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α/2006), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3.του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α’) “Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ”.
4.Το Ρ.Δ.80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» (ΦΕΚ 145Α/2016) όπωσ ιςχφει (ΥΡΟΙΚ
2/100018/0026/30-12-2016) και του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 «Ρερί οικονομικισ διοικιςεωσ και λογιςτικοφ των
Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 114Α/1959)
5.Του Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα διαφγεια» (ΦΕΚ
Αϋ112/13.7.2010) και τθν αρ. πρωτ.ΔΙΣΚΡΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7-2011 εγκφκλιο του Υπουργείου Εςωτερικϊν
Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ».
6.Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αϋ) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007
7.Τθν με αρ . 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017 τεφχοσ Β ́ )Απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ& Ανάπτυξθσ
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ».
8.Του Ν. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό
Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»
9.Του Ν. 4155/2013 «Εκνικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικϊν Συμβάςεων και άλλεσ Διατάξεισ», όπωσ
τροποποιικθκε με τθν Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Ρρϊτου Άρκρου του Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 85/Α’/7-4-2014)
και ιςχφει
10.Τθσ ΥΑΡ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικισ Απόφαςθσ «υκμίςεισ για το Ηλεκτρονικό Δθμόςιο
Ζγγραφο»
11.Του Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτεία (ενςωμάτωςθσ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ.
12. Το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209/Αϋ), το Ν.4042/12 (ΦΕΚ 24/Αϋ)
13.Σφμφωνα με τθν Κ.Υ.Α. αρ. πρωτ.: ΔΔΡ0007378/0454ΒΕΞ2017 - ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017 Κοινισ
Υπουργικισ Απόφαςθσ Ραράρτθμα 4, «Τεχνικζσ προδιαγραφζσ καταςκευϊν διαμορφϊςεων για απλι
χριςθ, εντόσ αιγιαλοφ παραλίασ – περιοριςμοί – ςυςτάςεισ (Άρκρο 13 του Ν. 2971/2001) 2 Επιτρεπόμενεσ
χριςεισ «Σε κάκε περίπτωςθ παραχϊρθςθσ απλισ χριςθσ του κοινόχρθςτου χϊρου αιγιαλοφ-παραλίασ
εφαρμόηονται οι ελάχιςτεσ δυνατζσ διαμορφϊςεισ ϊςτε να διατθρείται θ μορφολογία των ακτϊν και θ
ακεραιότθτα τθσ ακτογραμμισ. Δεν επιτρζπονται επιχωματϊςεισ ι άλλεσ διαμορφϊςεισ με τθ χριςθ
μθχανθμάτων πζραν του κοςκινίςματοσ με ςτόχο τον κακαριςμό τθσ άμμου ».
14.Το άρκρο 68 του Ν.3863/10 (ΦΕΚ 115 Α/15-07-10) «Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ,
ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ» ςχετικά με τισ ςυμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν.
(Ππωσ τροποποιικθκε με τθν παρ.1 Άρκρο 22 ΝΟΜΟΣ 4144/2013 και ιςχφει από 18/4/2013)
15. Tον N. 4555/2018 "Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ
τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των
Ο.Τ.Α *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»+
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Ο κακαριςμόσ των ακτϊν του Διμου Μυτιλινθσ περιλαμβάνει τθν απομάκρυνςθ πάςθσ φφςεωσ
προϊόντων περιβαλλοντικισ ρφπανςθσ ανκρωπογενοφσ προζλευςθσ, (ξφλα, πλαςτικά χαρτιά, γυαλιά,
μεταλλικά αντικείμενα, βαριά αντικείμενα, αποτςίγαρα, κ.λ.π.) και κάκε άλλο αντικείμενο που εκβράηει θ
κάλαςςα, θ ςυςςϊρευςθ των οποίων υποβακμίηει τισ ακτζσ και εμποδίηει τθν προςπζλαςθ και τθ χριςθ
τουσ από τουσ λουόμενουσ.
Πλεσ οι εργαςίεσ που πρόκειται να λάβουν χϊρα ςτισ παραλίεσ αυτζσ (κακαριςμόσ) κα αποςκοποφν
ςτθν αιςκθτικι τθσ ακτισ και του περιβάλλοντοσ χϊρου, ενϊ δε κα αλλοιϊνουν τθν φυςικι μορφολογία
και τα βιοτικά ςτοιχεία των χϊρων αιγιαλοφ και παραλίασ.
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
1.Αρχικόσ Κακαριςμόσ
Οι εργαςίεσ του αρχικοφ κακαριςμοφ των ακτϊν αποςκοποφν ςτθν απομάκρυνςθ πάςθσ φφςεωσ ογκωδϊν
πετρϊν και ςκουπιδιϊν που υπάρχουν ςτθν ακτι ζτςι ϊςτε να μθν πατθκοφν και καφτοφν.
Η εκτζλεςθ των εργαςιϊν του αρχικοφ κακαριςμοφ των παραλιϊν του Διμου Λζςβου κα γίνει με ειδικό
μθχάνθμα ακτοκακαριςτι ελκόμενου τφπου από ελκυςτιρα, ιςχφοσ τουλάχιςτον 160 Hp, διπλοφ
διαφορικοφ. Το μθχάνθμα ακτοκακαριςτι κα ζχει τθν δυνατότθτα κοςκινίςματοσ των πετρϊν όπου με τα
κόςκινα κα ςυλλζγει όλεσ τισ μεγάλεσ πζτρεσ. Το ελκόμενο μθχάνθμα ακτοκακαριςτι κα ζχει τθν
δυνατότθτα να κοςκινίηει με ειδικά παλλόμενα κόςκινα διαςτάςεων 25 cm Χ 28 cm, μζχρι βάκουσ τθσ
ακτισ 20 cm, τθν ακτι και να απομακρφνει τισ μεγάλεσ πζτρεσ. Λόγω του μεγάλου όγκου των πετρϊν που
κα κοςκινιςκοφν απαιτείται το μθχάνθμα του ακτοκακαριςτι να ζχει δυνατότθτα ςυλλογισ πετρϊν και
άλλων υλικϊν τουλάχιςτον 4,5 m³.
Στόχοσ είναι θ απομάκρυνςθ όλων των μεγάλων και κοφτερϊν πετρϊν που βρίςκονται ςτισ ακτζσ ςε όλο
το μικοσ και πλάτοσ των παραλιϊν, όπου είναι δυνατό να κινθκεί το μθχάνθμα ακτοκακαριςτι,
δθμιουργϊντασ παραλίεσ που αποτελοφνται από μικρό χαλίκι διευκολφνοντασ τθν κίνθςθ των λουόμενων.
Ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ:
 Ζνα ελκόμενο από γεωργικό εκλυςτιρα ιπποδφναμθσ 160 Ηρ, μθχάνθμα αμμοκακαριςμοφ για τον
μθχανικό αμμοκακαριςμό μζχρι βάκουσ 20 εκ των ακτϊν, για το οποίο κα υπάρχει άδεια
Μθχανιματοσ Ζργων (Μ.Ε.) «Ακτοκακαριςτι», με δυνατότθτα ςυλλογισ και φόρτωςθσ
απορριμμάτων χωρθτικότθτασ 4,5 m³. Απόδοςθ μθχανιματοσ αμμοκακαριςμοφ 24 ςτρ./ϊρα
κατάλλθλο για τισ πετρϊδεισ ακτζσ του Διμου Λζςβου.

2. Θρυμματιςμόσ των πετρών
Η εκτζλεςθ εργαςιϊν κρυμματιςμοφ όλων των ογκωδϊν πετρϊν και υλικϊν που υπάρχουν ςτισ παραλίεσ
αποςκοπεί ςτθν δθμιουργία ψιλοφ χαλικιοφ, κακιςτϊντασ εφκολθ τθν πρόςβαςθ των λουόμενων ςτθν
κάλαςςα.
Ο κρυμματιςμόσ των πετρϊν κα εκτελεςτεί από ειδικό μθχάνθμα λικοτριψίασ των πετρϊν που κα
μετατρζψει τισ μεγάλεσ πζτρεσ ςε μικρό χαλίκι και δεν κα τισ αποςπάςει από το φυςικό τουσ περιβάλλον.
Το μθχάνθμα λικοτριψίασ κα είναι παρελκόμενο ςε φορά ζλξεωσ ικανισ ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 280
Ηp, με κίνθςθ και ςτουσ τζςςερισ τροχοφσ. Ο κρυμματιςμόσ κα γίνει ςε βάκοσ μζχρι 30 – 40 cm, ϊςτε να
δθμιουργθκεί μαλακό ζδαφοσ, εκεί που δεν υφίςταται, διευκολφνοντασ τθν πρόςβαςθ των λουόμενων
ςτθν κάλαςςα. Απαιτείται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν λικοτριψίασ των ογκωδϊν πετρϊν, όλων των υλικϊν του
εδάφουσ μζχρι βάκουσ 40cm. Ο κρυμματιςμόσ του υπάρχοντοσ εδάφουσ και θ δθμιουργία ομαλοφ
υποςτρϊματοσ για τθν διαμόρφωςθ ομαλισ πρόςβαςθσ ςτθν κάλαςςα κα γίνει από ειδικό μθχάνθμα με
δυνατότθτα ςπαςίματοσ των πετρϊν και άλλων υλικϊν που υπάρχουν ςτθν προσ διαμόρφωςθ επιφάνεια.
Το μθχάνθμα λικοτριψίασ κα ζχει τθν δυνατότθτα κρυμματιςμοφ των ογκωδϊν πετρϊν και των άλλων
υλικϊν, με πλάτοσ εργαςίασ τουλάχιςτον 2,1 m. Θα είναι ςτιβαρισ καταςκευισ ελκόμενο από ελκυςτιρα
ιςχφοσ τουλάχιςτον 280 Hp, με κίνθςθ 4Χ4 ϊςτε να μπορεί να ανταπεξζλκει ςτο ανϊμαλο προσ
διαμόρφωςθ ζδαφοσ.
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Ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ:
 Ζνα ελκόμενο από φορζα ζλξεωσ ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 280 Hp, μθχάνθμα κρυμματιςμοφ και
λικοτριψίασ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κρυμματιςμοφ, με δυνατότθτα βάκουσ εργαςίασ
μζχρι 40 cm, για το οποίο κα υπάρχει άδεια Μθχανιματοσ Ζργου «Σπαςτιρασ».
3. Διαμόρφωςθ και Επιπεδοποίθςθ των ακτών.
Η εκτζλεςθ εργαςιϊν διαμόρφωςθσ και επιπεδοποίθςθσ των παραλιϊν αποςκοπεί ςτθν δθμιουργία
κλίςθσ από τον δρόμο προσ τθν κάλαςςα και τθν εξάλειψθ υψομετρικϊν διαφορϊν.
Απαιτείται θ διαμόρφωςθ τθσ ακτισ με τθν κατάλλθλθ κλίςθ και ςπάςιμο των διαφόρων όγκων που ζχουν
δθμιουργθκεί επί τθσ ακτισ ϊςτε να ζχει θ ακτι τθν κατάλλθλθ ιςορροπθμζνθ και επιπεδοποιθμζνθ
μορφι.
Θα γίνουν όλεσ οι εργαςίεσ που απαιτοφνται ϊςτε να διαςτρωκοφν οι παραλίεσ από όλεσ τισ ανωμαλίεσ
που παρουςιάηουν και ζχουν δθμιουργθκεί από τθν κακοκαιρία τθσ χειμερινισ περιόδου. Θα
μεταφερκοφν υλικά (άμμοσ) από ςθμεία ςε ςθμεία εντόσ των παραλιϊν και κα κλειςτοφν όλα τα
νεροφαγϊματα και αυλάκια που ζχουν δθμιουργθκεί από τισ βροχζσ του χειμϊνα.
Η διάςτρωςθ κα γίνει με μθχανολογικό εξοπλιςμό ςυμβατό με το είδοσ τθσ ακτισ. Στισ ακτζσ κα
χρθςιμοποιθκοφν μθχανιματα τα οποία κα διαςτρϊςουν τθν ακτι ςε όλο το μικοσ τθσ, με τθν
απομάκρυνςθ των ογκωδϊν αντικειμζνων, τθν μεταφορά υλικϊν από ςθμεία τθσ ακτισ ςε άλλα ςθμεία
που κα είναι απαραίτθτα, τθν διάςτρωςθ τθσ ακτισ με κλίςθ από πάνω προσ τα κάτω. Η διάςτρωςθ τθσ
παραλίασ και διαμόρφωςθ τθσ με κλίςθ αποτελεί ςθμαντικό κομμάτι των εργαςιϊν, κακϊσ είναι
απαραίτθτθ θ διάςτρωςθ και διαμόρφωςθ με κλίςθ ϊςτε να μποροφν οι λουόμενοι να ζχουν οπτικι
επαφι με τθν κάλαςςα και να ζχουν τον οπτικό ζλεγχο.
Ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ:
 Ζνασ φορτωτισ – εκςκαφζασ ιπποδφναμθσ 60 Ηρ, με ειδικι εξάρτθςθ χτζνι, για το οποίο κα
υπάρχει άδεια Μθχανιματοσ Ζργου «Φορτωτισ – Εκςκαφζασ».

4. Σελικόσ κακαριςμόσ των ακτών
Η εκτζλεςθ των τελικϊν εργαςιϊν κακαριςμοφ των ακτϊν περιλαμβάνει τον κακαριςμό των παραλιϊν του
Διμου Λζςβου από πζτρεσ, ςκουπίδια, ξφλα, πλαςτικά, μπουκάλια, αποτςίγαρα κλπ. μετά τθν
ολοκλιρωςθ των παραπάνω εργαςιϊν.
Κατά τον κακαριςμό κα απομακρυνκοφν απορρίμματα (προϊόντα περιβαλλοντικισ ρφπανςθσ
ανκρωπογενοφσ προζλευςθσ, ξφλα, πλαςτικά χαρτιά, γυαλιά, μεταλλικά αντικείμενα, βαριά αντικείμενα,
μεγάλεσ πζτρεσ κ.λ.π. ) και κάκε άλλο αντικείμενο που εκβράηει θ κάλαςςα και θ ςυςςϊρευςθ των οποίων
υποβακμίηει τισ ακτζσ και εμποδίηει τθν προςπζλαςθ και τθ χριςθ τουσ από τουσ λουόμενουσ.
Ο κακαριςμόσ κα γίνει με μθχανολογικό εξοπλιςμό ςυμβατό με το είδοσ τθσ ακτισ. Στισ ακτζσ κα
χρθςιμοποιθκοφν μθχανιματα τα οποία απομακρφνουν τα απορρίμματα με κοςκίνιςθ τθσ άμμου.
Μετά τθν επιπεδοποίθςθ και διαμόρφωςθ των παραλιϊν κα γίνει ο τελικόσ κακαριςμό κατά τον οποίο κα
φινιριςτεί θ παραλία με μθχάνθμα κακαριςμοφ ακτϊν, με τθν μζκοδο του κοςκινίςματοσ τθσ ακτισ.
Η εκτζλεςθ των εργαςιϊν του τελικοφ κακαριςμοφ των παραλιϊν του Διμου Λζςβου κα γίνει με ειδικό
μθχάνθμα ακτοκακαριςτι ελκόμενου τφπου από ελκυςτιρα, ιςχφοσ τουλάχιςτον 160 Hp, διπλοφ
διαφορικοφ. Το μθχάνθμα ακτοκακαριςτι κα ζχει τθν δυνατότθτα κοςκινίςματοσ των πετρϊν όπου με τα
κόςκινα κα ςυλλζγει όλεσ τισ μεγάλεσ πζτρεσ. Το ελκόμενο μθχάνθμα ακτοκακαριςτι κα ζχει τθν
δυνατότθτα να κοςκινίηει με ειδικά παλλόμενα κόςκινα διαςτάςεων 25 cm Χ 28 cm, μζχρι βάκουσ τθσ
ακτισ 20 cm, τθν ακτι και να απομακρφνει τισ μεγάλεσ πζτρεσ. Λόγω του μεγάλου όγκου των πετρϊν που
κα κοςκινιςκοφν απαιτείται το μθχάνθμα του ακτοκακαριςτι να ζχει δυνατότθτα ςυλλογισ πετρϊν και
άλλων υλικϊν τουλάχιςτον 4,5 m³.
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Στόχοσ είναι θ απομάκρυνςθ όλων των μεγάλων και κοφτερϊν πετρϊν που βρίςκονται ςτισ ακτζσ ςε όλο
το μικοσ και πλάτοσ των παραλιϊν, όπου είναι δυνατό να κινθκεί το μθχάνθμα ακτοκακαριςτι,
δθμιουργϊντασ παραλίεσ που αποτελοφνται από μικρό χαλίκι διευκολφνοντασ τθν κίνθςθ των λουόμενων.
Ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ:
1. Ζνα ελκόμενο από γεωργικό εκλυςτιρα ιπποδφναμθσ 160 Ηρ, μθχάνθμα αμμοκακαριςμοφ για τον
μθχανικό αμμοκακαριςμό μζχρι βάκουσ 20 εκ των ακτϊν, για το οποίο κα υπάρχει άδεια
Μθχανιματοσ Ζργων (Μ.Ε.) «Ακτοκακαριςτι», με δυνατότθτα ςυλλογισ και φόρτωςθσ
απορριμμάτων χωρθτικότθτασ 4,5m³. Απόδοςθ μθχανιματοσ αμμοκακαριςμοφ 24ςτρ./ϊρα
κατάλλθλο για τισ πετρϊδεισ ακτζσ του Διμου Λζςβου
2. Ζνασ φορτωτισ - εκςκαφζασ ιπποδφναμθσ 60Ηρ, με ειδικι εξάρτθςθ χτζνι με δυνατότθτα
ανοίγματοσ μπράτςου ζξι μζτρα, για το οποίο κα υπάρχει άδεια Μθχανιματοσ Ζργου «Φορτωτισ Εκςκαφζασ».
3. Ζνα ελκόμενο από φορζα ζλξεωσ ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 280 Ηρ, μθχάνθμα κρυμματιςμοφ και
λικοτριψίασ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κρυμματιςμοφ, με δυνατότθτα βάκουσ εργαςίασ
μζχρι 40 cm, για το οποίο κα υπάρχει άδεια Μθχανιματοσ Ζργου «Σπαςτιρασ».
Οι παραλίεσ πλζον κα ζχουν τθν μορφι που απαιτείται με τθν διαμόρφωςθ και τθν επιπεδοποίθςθ και κα
γίνει ο τελικόσ κακαριςμόσ όπου κα απομακρυνκοφν και οι τελευταίεσ πζτρεσ, ςκουπίδια και κα γίνει και
το φινίριςμα των ακτϊν ϊςτε να παραδοκεί προσ χριςθ τόςο από τουσ επαγγελματίεσ όςο και από τουσ
λουόμενουσ.
Απαγορεφεται ρθτά θ ανεξζλεγκτθ διάκεςθ των απορριμμάτων των ακτϊν (καφςθ, ανεξζλεγκτθ απόρριψθ
κλπ). Πλα τα απορρίμματα κα ςυγκεντρωκοφν ςε κακοριςμζνα ςθμεία εκτόσ των παραλιϊν και κα
απομακρυνκοφν με ευκφνθ του Διμου, προσ τουσ χϊρουσ απόρριψθσ.
Το προςωπικό το οποίο διαχειρίηεται τον μθχανολογικό εξοπλιςμό πρζπει να είναι κατάλλθλα
εκπαιδευμζνο και να λαμβάνει κατάλλθλα μζτρα προφφλαξθσ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ,ΠΡΑΙΝΟΤ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 20.000,00 ΕΤΡΩ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 79/2020

ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Παραλία 1: Πλαη ΕΟΣ-Σςαμάκια, με μικοσ περίπου 150 m και πλάτοσ περίπου 15 m. (2.250m2)
Παραλία 2: Κράτθγοσ πλαη 2θ καντίνα, με μικοσ περίπου 100 m και πλάτοσ περίπου 8 m. (800
m2)
Παραλία 3: Κράτθγοσ πλαη 1θ καντίνα (αεροδρόμιο), με μικοσ περίπου 50 m και πλάτοσ
περίπου 7 m. (350m2)
Παραλία 4: Αεροδρόμιο δφο (2) παραλίεσ, με μικοσ περίπου 50 m και πλάτοσ περίπου 7 m.
(350m2)
Παραλία 5: Πλαη Κοχφλια, με μικοσ περίπου 25 m και πλάτοσ περίπου 6 m. (150 m2)
Παραλία 6: Παραλία ξενοδοχείου «Ελφςιον», με μικοσ περίπου 50 m και πλάτοσ περίπου 6 m.
300 m2)
Παραλία 7: Παραλία ξενοδοχείου «Λάςια», περιοχι Νζαπολθ, με μικοσ περίπου 50 m και
πλάτοσ περίπου 5 m. (250 m2)
Παραλία 8: Παραλία περιοχι Βαριά-ξενοδοχείο «Ηλιοτρόπιο», με μικοσ περίπου 50 m και
πλάτοσ περίπου 8 m. (400 m2)
Παραλία 9: Παραλία πριν τθν περιοχι Βαριά, με μικοσ περίπου 40m και πλάτοσ περίπου 7 m.
(280 m2)
Παραλία 10: Παραλία Καλαμάρι, με μικοσ περίπου 80 m και πλάτοσ περίπου 8 m. (640 m2)
Παραλία 11: Παραλία περιοχισ Θζρμα, με μικοσ περίπου 50 m και πλάτοσ περίπου 5 m. (250
m2)
Παραλία 12: Παραλία περιοχισ Χαραμίδα, με μικοσ περίπου 400 m και πλάτοσ περίπου 30 m.
(12.000 m2)
Παραλία 13: Παραλία Κανόνι Λουτρόπολθσ Θερμισ με μικοσ 100 m και πλάτοσ 15 m. (1.500 m2)

Επομζνωσ θ ςυνολικι ζκταςθ παραλιών προσ κακαριςμό είναι 19,52 ςτρζμματα.

Μυτιλινθ Ιοφλιοσ 2020

Ο ΤΝΣΑΞΑ
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ
ΔΗΜΟΜΤΣΙΛΗΝΗ
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ , ΠΡΑΙΝΟΤ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 20.000,00 ΕΤΡΩ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 79/2020

ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Οι τιμζσ που περιλαμβάνονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό αντιςτοιχοφν ςε πραγματικό φψοσ αμοιβισ
αντίςτοιχων εργαςιϊν και περιλαμβάνουν ανοιγμζνο το κόςτοσ όλων των υλικϊν ι άλλων εξόδων που κα
απαιτθκοφν.

ΤΙΜΗ
ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΕΥΩ)

A/A

ΕΙΔΟΣ

CPVS

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΗΣΗΣ

ΔΑΡΑΝΗ
(ΕΥΩ)

1

Αρχικόσ Κακαριςμόσ

90680000-7

ΣΤΕΜΜΑ

19,52

110

2.147,20

2

Θρυμματιςμόσ των
πετρϊν

90680000-7

ΣΤΕΜΜΑ

19,52

300

5.856,00

3

Διαμόρφωςθ και
επιπεδοποίθςθ των
ακτϊν

90680000-7

ΣΤΕΜΜΑ

19,52

300

5.856,00

4

Τελικόσ κακαριςμόσ
των ακτϊν

90680000-7

ΣΤΕΜΜΑ

19,52

100

1.952,00
ΣΥΝΟΛΟ (€)

15.811,20

ΑΡΟΒΛΕΡΤΑ (€)

1.282,82

ΦΡΑ (€)

2.905,98

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (€)

20.000,00

ΙΟΤΛΙΟ, 2020
Ο ΤΝΣΑΞΑ
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ , ΠΡΑΙΝΟΤ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 20.000,00 ΕΤΡΩ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 79/2020

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ:
1. Ζνα ελκόμενο από γεωργικό εκλυςτιρα ιπποδφναμθσ 160 Ηρ, μθχάνθμα αμμοκακαριςμοφ για τον
μθχανικό αμμοκακαριςμό μζχρι βάκουσ 20 εκ των ακτϊν, για το οποίο κα υπάρχει άδεια
Μθχανιματοσ Ζργων (Μ.Ε.) «Ακτοκακαριςτι», με δυνατότθτα ςυλλογισ και φόρτωςθσ απορριμμάτων
χωρθτικότθτασ 4,5m³. Απόδοςθ μθχανιματοσ αμμοκακαριςμοφ 24ςτρ./ϊρα κατάλλθλο για τισ
πετρϊδεισ ακτζσ του Διμου Λζςβου
2. Ζνασ φορτωτισ - εκςκαφζασ ιπποδφναμθσ 60Ηρ, με ειδικι εξάρτθςθ χτζνι με δυνατότθτα
ανοίγματοσ μπράτςου ζξι μζτρα, για το οποίο κα υπάρχει άδεια Μθχανιματοσ Ζργου «Φορτωτισ Εκςκαφζασ».
3. Ζνα ελκόμενο από φορζα ζλξεωσ ιπποδφναμθσ τουλάχιςτον 280 Ηρ, μθχάνθμα κρυμματιςμοφ και
λικοτριψίασ για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κρυμματιςμοφ, με δυνατότθτα βάκουσ εργαςίασ μζχρι 40
cm, για το οποίο κα υπάρχει άδεια Μθχανιματοσ Ζργου «Σπαςτιρασ».
ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΙΟΤΛΙΟ 2020

Ο ΤΝΣΑΞΑ
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 20.000,00 ΕΤΡΩ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ :

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
Άρκρο 1ο: Αντικείμενο ςυγγραφισ
Η παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά ςτθν εκτζλεςθ εργαςιϊν με ςτόχο τον κακαριςμό των
παραλιϊν του Διμου Λζςβου (CPV 90680000-7 Τπθρεςίεσ κακαριςμοφ παραλίασ), με τθ χριςθ
μθχανικϊν μζςων, για να εξαςφαλιςτεί θ βζλτιςτθ χριςθ τουσ από τουσ λουόμενουσ, κατά μικοσ όλθσ τθσ
παραλιακισ ηϊνθσ του Διμου, που ζχει ζκταςθ τθσ τάξεωσ των 19,52 ςτρεμμάτων. Η εκτζλεςθ των
παραπάνω εργαςιϊν κρίνεται απαραίτθτθ, λόγω αδυναμίασ του Διμου να ανταποκρικεί με ίδια μζςα και
προςωπικό ςτθν κάλυψθ των εν λόγω εργαςιϊν .
Ο προχπολογιςμόσ των εργαςιϊν ανζρχεται ςτο ποςό των 20.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου του
Φ.Ρ.Α. 17%).
Η δαπάνθ κα βαρφνει τον τακτικό προχπολογιςμό του Διμου για το οικονομικό ζτοσ 2020 με Κ.Α.Ε.:
20.6279.0001, ενϊ κα προβλεφκεί πίςτωςθ και ςτον προχπολογιςμό του ζτουσ 2021, δεδομζνου ότι κα
γίνει διετισ ανάλθψθ δαπάνθσ. Η παροχι των υπθρεςιϊν κα γίνει με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Άρκρο 2ο:Σρόποσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
Η εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει με απευκείασ ανάκεςθ ςφμφωνα με τουσ όρουσ που
κακορίηονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ και τισ διατάξεισ του ν. Ν. 4412/2016.
Άρκρο 3ο: Ιςχφουςεσ διατάξεισ
Οι τθσ εργαςίασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ:
1.του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) για τισ« Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και υπθρεςιϊν»
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα τθν παρ. 1 , τθν παρ 4 του άρκρου 209
του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α/2006), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3.του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α’) “Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ”.
4.Το Ρ.Δ.80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» (ΦΕΚ 145Α/2016) όπωσ ιςχφει (ΥΡΟΙΚ
2/100018/0026/30-12-2016) και του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 «Ρερί οικονομικισ διοικιςεωσ και λογιςτικοφ των
Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 114Α/1959)
5.Του Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα διαφγεια» (ΦΕΚ
Αϋ112/13.7.2010) και τθν αρ. πρωτ.ΔΙΣΚΡΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7-2011 εγκφκλιο του Υπουργείου Εςωτερικϊν
Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ».
6.Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αϋ) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων –Αντικατάςταςθ του ζκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/2007
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7.Τθν με αρ . 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017 τεφχοσ Β ́ )Απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ& Ανάπτυξθσ
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ».
8.Του Ν. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό
Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»
9.Του Ν. 4155/2013 «Εκνικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικϊν Συμβάςεων και άλλεσ Διατάξεισ», όπωσ
τροποποιικθκε με τθν Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Ρρϊτου Άρκρου του Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 85/Α’/7-4-2014)
και ιςχφει
10.Τθσ αρικμ. ΥΑΡ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικισ Απόφαςθσ «υκμίςεισ για το Ηλεκτρονικό
Δθμόςιο Ζγγραφο»
11.Του Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτεία (ενςωμάτωςθσ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ
12. Το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209/Αϋ), το Ν.4042/12 (ΦΕΚ 24/Αϋ)
13.Σφμφωνα με τθν Κ.Υ.Α. αρ. πρωτ. : ΔΔΡ0007378/0454ΒΕΞ2017 - ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017 Κοινισ
Υπουργικισ Απόφαςθσ Ραράρτθμα 4, «Τεχνικζσ προδιαγραφζσ καταςκευϊν διαμορφϊςεων για απλι
χριςθ, εντόσ αιγιαλοφ παραλίασ – περιοριςμοί – ςυςτάςεισ (Άρκρο 13 του Ν. 2971/2001) 2 Επιτρεπόμενεσ
χριςεισ «Σε κάκε περίπτωςθ παραχϊρθςθσ απλισ χριςθσ του κοινόχρθςτου χϊρου αιγιαλοφ-παραλίασ
εφαρμόηονται οι ελάχιςτεσ δυνατζσ διαμορφϊςεισ ϊςτε να διατθρείται θ μορφολογία των ακτϊν και θ
ακεραιότθτα τθσ ακτογραμμισ. Δεν επιτρζπονται επιχωματϊςεισ ι άλλεσ διαμορφϊςεισ με τθ χριςθ
μθχανθμάτων πζραν του κοςκινίςματοσ με ςτόχο τον κακαριςμό τθσ άμμου ».
14.Το άρκρο 68 του Ν.3863/10 (ΦΕΚ 115 Α/15-07-10) «Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ,
ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ» ςχετικά με τισ ςυμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν.
(Ππωσ τροποποιικθκε με τθν παρ.1 Άρκρο 22 ΝΟΜΟΣ 4144/2013 και ιςχφει από 18/4/2013)
15. Tον N. 4555/2018 "Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ
τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των
Ο.Τ.Α *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»+
Άρκρο 4ο: υμβατικά ςτοιχεία
Τα ςυμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι:
α. Σφμβαςθ
β. Ο Ρροχπολογιςμόσ μελζτθσ
γ. Η Συγγραφι των Υποχρεϊςεων
δ. Η Τεχνικι περιγραφι – Τεχνικζσ προδιαγραφζσ
Άρκρο 5ο: Χρόνοσ εκτζλεςθσ εργαςίασ
Το χρονικό διάςτθμα εκτζλεςθσ εργαςίασ είναι πενιντα (50) μζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ .
Άρκρο 6ο: Σρόποσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ – Τποχρεώςεισ του αναδόχου
Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ρυκμίηεται ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Διμου
Λζςβου, εντόσ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςασ. Η οριοκζτθςθ τθσ
εκάςτοτε προσ κακαριςμό Ακτισ κα γίνει από το Διμο Λζςβου παρουςία του αναδόχου, αμζςωσ μετά τθν
υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ.
Το κόςτοσ χριςθσ των μθχανθμάτων, το κόςτοσ των υλικϊν και των αναλωςίμων που κα απαιτθκοφν
κακϊσ και το κόςτοσ επίβλεψθσ από προςωπικό του αναδόχου περιλαμβάνεται ανοιγμζνο ςτο κόςτοσ ανά
ςτρζμμα κάκε εργαςίασ και ουδεμία πρόςκετθ αποηθμίωςθ δικαιοφται ο ανάδοχοσ.
Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ:
(α) Να εκτελεί τθν εργαςία του κακαριςμοφ ςε διάφορεσ περιόδουσ, πρωινζσ ι νυχτερινζσ ϊρεσ, χωρίσ να
δθμιουργεί όχλθςθ ςε λουόμενουσ ι περίοικουσ, πάντα ςε ςυνεννόθςθ με τθν Επιβλζπουςα αρχι του
Διμου.
(β) Να διακζτει τον εξοπλιςμό και τθν τεχνογνωςία για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. Ο μθχανολογικόσ
εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιθκεί κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοσ με τισ νόμιμεσ άδειεσ (άδεια χριςθσ
μθχανιματοσ κ.α.) και πιςτοποιιςεισ.
Συγκεκριμζνα:
1. Για τον μθχανολογικό εξοπλιςμό κακαριςμοφ ακτϊν κα προςκομιςτοφν:
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Άδεια Μθχανιματοσ Ζργου («Ακτοκακαριςτισ», «Φορτωτισ – Εκςκαφζασ», «Σπαςτιρα»)
Αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια
Βεβαίωςθ καταβολισ τελϊν χριςθσ μθχανιματοσ ζργου
Τεχνικά Φυλλάδια ςτα οποία να αποδεικνφεται ότι πλθροφν τισ ανωτζρω προχποκζςεισ.

2. Εμπειρία ςτθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ - κακαριςμοφ ακτϊν τθν τελευταία τριετία (3) για τθν
εκτζλεςθ όμοιων ζργων μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν τουλάχιςτον 100.000 € με ΦΡΑ.
3. Ριςτοποιθτικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007 εν ιςχφ για το ςφςτθμα
διαχείριςθσ ποιότθτασ, για το ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και για το ςφςτθμα διαχείριςθσ
υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων αντίςτοιχα, δεδομζνου ότι πρόκειται για μια εξειδικευμζνθ
εργαςία.
(γ) Να χρθςιμοποιεί εξειδικευμζνουσ ςτο αντικείμενο εργάτεσ και κατάλλθλα μθχανικά μζςα, ϊςτε να
γίνεται ο κακαριςμόσ διατθρϊντασ τα χαρακτθριςτικά του ανάγλυφου των παραλιϊν.
(δ) Να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ και αςφάλειασ τόςο για τουσ εργαηομζνουσ όςο
και για τουσ πολίτεσ και τισ περιουςίεσ αυτϊν. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να κατακζςει Υπεφκυνθ διλωςθ ότι
αυτόσ κα φζρει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν αποηθμίωςθ από ατυχιματα προσ τρίτουσ ι από βλάβεσ
και φκορζσ ςε υλικά, οχιματα, δίκτυα κλπ. που ενδζχεται να προκλθκοφν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των
εργαςιϊν ι εξαιτίασ αυτϊν.
(ε) Με δικι του ευκφνθ και μζριμνα αναλαμβάνει, το κόςτοσ και τα ζξοδα που αφοροφν ςτθ διάκεςθ του
ςυνόλου του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, το προςωπικό που κα
χρθςιμοποιιςει (οδθγό και εργάτεσ) τα αςφάλιςτρα (κάκε είδουσ), τθ ςυντιρθςθ και επιςκευι του
εξοπλιςμοφ, τα καφςιμα, λιπαντικά, service, το Κ.Τ.Ε.Ο., τουσ φόρουσ και τα τζλθ κυκλοφορίασ οχθμάτων.
(ςτ) Σε περίπτωςθ βλάβθσ του εξοπλιςμοφ ι ςτο ενδεχόμενο που για οιονδιποτε λόγο προκφψει
αδυναμία εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ρθτά ςτθν άμεςθ αντικατάςταςθ του με άλλο
αντίςτοιχο εξοπλιςμό, προκειμζνου να ολοκλθρωκεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργαςιϊν χωρίσ
διακοπι. Επίςθσ υποχρεοφται εγγράφωσ να ειδοποιιςει άμεςα τθν υπθρεςία για τθν αδυναμία εκτζλεςθσ
τθσ προγραμματιςμζνθσ εργαςίασ και να ενθμερϊςει με ποιο τρόπο και ςε πόςο χρονικό διάςτθμα κα
προβεί ςτθν επανόρκωςθ τθσ.
(η) Να ςυγκεντρϊνει όλα τα προϊόντα κακαριςμοφ ςε ςθμεία κοντά ςτισ παραλίεσ που κα εργάηεται και θ
απομάκρυνςθ των προϊόντων κακαριςμοφ κα γίνεται από τον Διμο, μεταφζροντασ τα ςτουσ χϊρουσ
απόκεςθσ.
(θ) Να τθρεί πλιρωσ ενθμερωμζνο αρχείο εργαςιϊν, και να προςκομίηει ςτον υπάλλθλο, που κα οριςτεί
από τον Διμο για τθν παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν, τα κακθμερινά δελτία παρουςιϊν των μθχανθμάτων.
(κ) Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκδϊςει με δικι του μζριμνα και ζξοδα οποιαδιποτε άδεια
απαιτθκεί, από άλλο φορζα για τθν υλοποίθςθ των εργαςιϊν.
Επιπλζον ο ανάδοχοσ οφείλει να τθριςει τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτθν Τεχνικι Ρεριγραφι και
ςτα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ.
Άρκρο7ο: Κρατιςεισ – επιβαρφνςεισ αναδόχου
Για τθ διαμόρφωςθ τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ, οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να λάβουν υπ' όψιν ότι ο
ανάδοχοσ με δικι του ευκφνθ και μζριμνα αναλαμβάνει το κόςτοσ και τα ζξοδα που αφοροφν:


τθ διάκεςθ του ςυνόλου του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ



το τακτικό service και ςυντιρθςθ του απαςχολοφμενου εξοπλιςμοφ για τθ διαςφάλιςθ τθσ άψογθσ
λειτουργίασ του



τθ λειτουργία και κίνθςθ του εξοπλιςμοφ (καφςιμα, λιπαντικά, λάςτιχα, ςυντιρθςθ, κλπ)



τθν αμοιβι του άμεςα απαςχολοφμενου προςωπικοφ (μιςκοδοςία και εργοδοτικζσ ειςφορζσ των
οδθγϊν, χειριςτϊν και βοθκθτικοφ προςωπικοφ) και λοιπά ςυναφι ζξοδα με τθν απαςχόλθςθ του



τθν αμοιβι και κάκε είδουσ αποηθμιϊςεισ, αςφαλίςεισ και ζξοδα κίνθςθσ διοικθτικοφ και τεχνικοφ
προςωπικοφ



τισ δαπάνεσ ιατρικισ περίκαλψθσ του προςωπικοφ



τθν αςφάλιςθ ι αποηθμίωςθ ατυχθμάτων του προςωπικοφ κακϊσ επίςθσ και κάκε φφςθσ αποηθμίωςθ
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προσ τρίτουσ, κάκε είδουσ τζλθ και φόρουσ οχθμάτων (Κ.Τ.Ε.Ο, Κ.Ε.Κ, τζλθ κυκλοφορίασ, κλπ)


τθν τεχνικι υποςτιριξθ, εποπτεία εκτζλεςθσ του ζργου. κλπ.



τισ δαπάνεσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό και τισ δθμοςιεφςεισ τθσ διακιρυξθσ



τα ζξοδα εγγυθτικϊν επιςτολϊν, τουσ τόκουσ κινιςεωσ κεφαλαίων και λοιπζσ κάκε φφςθσ
επιβαρφνςεισ.

Άρκρο 8ο: Ποινικζσ Ριτρεσ – Ζκπτωςθ Αναδόχου
Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ,
είναι δυνατόν να επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, οι οποίεσ υπολογίηονται και καταλογίηονται ςφμφωνα με το άρκρο 218, παρ.2 & 3,
του Ν.4412/2016. Η επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να
κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο.
Άρκρο 9ο: Τπογραφι ςφμβαςθσ
Ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 105 Ν. 4412/2016, μετά τθν ζγκριςθ του
αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ, είναι υποχρεωμζνοσ να προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο, εντόσ
δζκα (10) θμερϊν για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να
υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται
ζκπτωτοσ ςφμφωνα με το άρκρο του 105 του Ν. 4412/2016.
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε πενιντα (50) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ.
Άρκρο 10ο: Παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ υπθρεςίασ
Η παραλαβι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ γίνεται από τθν οριςκείςα επιτροπι παραλαβισ (άρκρο 221,
παρ.5 του Ν. 4412/2016).
Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ
ςφμβαςθ, μπορεί δε να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Πςον αφορά τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ, ςε
περιπτϊςεισ που οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι
οποιαδιποτε άλλθ περίπτωςθ, εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτο άρκρο 219, του Ν. 4412/2016. Σε
περίπτωςθ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι αντικατάςταςισ τουσ,
εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτο άρκρο 220, του Ν. 4412/2016.
Κατόπιν των ανωτζρω ελζγχων, από τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ επιτροπζσ παραλαβισ, ςυντάςςεται
από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, που εγκρίνεται από το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο.
Άρκρο 11ο: Εγγφθςθ
Σφμφωνα με το άρκρο 72 του Νόμου 4412/2016 απαιτοφνται:
Κάκε προςφορά κα ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από εγγφθςθ ςυμμετοχισ για ποςό που κα καλφπτει το 2
(δφο) τοισ εκατό (%) του προχπολογιςμοφ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. με ανάλογθ προσ τα πάνω ςτρογγυλοποίθςθ. Για
τθν ςυγκεκριμζνθ μελζτθ το ποςό ιςοφται με 341,88€.
Ο διαγωνιηόμενοσ ςτο όνομα του οποίου κα κατακυρωκεί θ ανάκεςθ τθσ προμικειασ υποχρεοφται να
προςκομίςει εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ ίςθσ με το 5% επί τθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α.
Άρκρο 12ο: Παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ
Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ και θ διοίκθςθ αυτισ διενεργείται
από τθν κακ’ φλθ αρμόδια υπθρεςία του Διμου (άρκρο 216, Ν. 4412/2016). Η ανωτζρω υπθρεςία
ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα
εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ
των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε
τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, με τθν επιφφλαξθ των
διατάξεων του άρκρου 132, του Ν. 4412/2016). Η αρμόδια υπθρεςία με απόφαςθ τθσ, ιδίωσ ςε ςυμβάςεισ
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παροχισ υπθρεςιϊν που θ εκτζλεςθ τουσ απαιτεί ςυνεχι παρακολοφκθςθ, ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ
τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ.
Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου
τθσ ςφμβαςθσ, θ απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα
ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ
τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.
Το θμερολόγιο φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό
προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του
θμερολογίου αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι
παραλαβισ.
Άρκρο 13ο: Λοιπζσ υποχρεώςεισ του Διμου
Το αρμόδιο τμιμα του Διμου ζχει τθν υποχρζωςθ:
(α) Να υποδεικνφει τα ςθμεία προσ κακαριςμό,
(β)Να εξαςφαλίηει τθν παρουςία αρμοδίου υπαλλιλου για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εργαςίασ του
κακαριςμοφ.
Ο εντολζασ (Διμοσ Λζςβου) είναι υποχρεωμζνοσ για τθν παροχι όλων των μεςϊν και ςτοιχείων, τα οποία
κρίνονται απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ τθσ ανατικζμενθσ εργαςίασ. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ του
εντολζα, ο ανάδοχοσ οφείλει να καλφψει τισ όποιεσ ελλείψεισ.
Άρκρο 14ο: Ανωτζρα βία
Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να προβλεφκεί ζςτω
και εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε υπερβολικι επιμζλεια και
επιδείχκθκε θ ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ βίασ είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα
φυςικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται ςε φυςικό γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ για τισ οποίεσ ο
εντολοδόχοσ ι ο εντολζασ είναι αναίτιοι, αιφνιδιαςτικι απεργία προςωπικοφ, πόλεμοσ, ατφχθμα, αιφνίδια
αςκζνεια του προςωπικοφ του εντολοδόχου κ.α. Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει λόγοσ ανωτζρασ
βίασ ο ανάδοχοσ οφείλει να ειδοποιιςει αμελλθτί τον εντολζα και να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια
ςε ςυνεργαςία με το άλλο μζροσ για να υπερβεί τισ ςυνζπειεσ και τα προβλιματα που ανζκυψαν λόγω τθσ
ανωτζρασ βίασ.
Ο όροσ περί ανωτζρασ βίασ εφαρμόηεται ανάλογα και για τον εντολζα προςαρμοηόμενοσ ανάλογα.
Άρκρο 15ο: Ανακεώρθςθ τιμών
Οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία. Ωσ εκ τοφτου οι τιμζσ
παραμζνουν ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ ςε όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν.
Άρκρο 16ο: Σρόποσ πλθρωμισ
Η πλθρωμι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ κα γίνεται τμθματικά, με τθν εξόφλθςθ του 100%
τθσ εκάςτοτε αξίασ, ςφμφωνα με τθν εξζλιξθ τουσ και τθ ςφνταξθ των πρωτοκόλλων οριςτικισ παραλαβισ
για το τμιμα που αφορά θ πλθρωμι (άρκρο 200, παρ.5α, Ν. 4412/2016). Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά
που προςκομίηονται ςτθν αρμόδια υπθρεςία είναι τα οριηόμενα ςτο άρκρο 200, παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Ρζραν των κατ’ ελάχιςτο δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν
πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ
νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Στο ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον
ανάδοχο φόροι και βάρθ. Η αμοιβι δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία
και παραμζνει ςτακερι και αμετάβλθτθ κακϋ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ.
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Άρκρο 17ο: Επίλυςθ διαφορών
Οι διαφορζσ που κα εμφανιςκοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ, επιλφονται ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ ςτα αρμόδια δικαςτιρια.

ΜΤΣΙΛΗΝΗ Ιοφλιοσ 2020
Η ΤΝΣΑΞΑΑ

Σελίδα 15 από 17

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΙΝΟΤ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 20.000,00 ΕΤΡΩ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 79/2020

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Για τισ εργαςίεσ κακαριςμοφ των παραλιϊν του Διμου Λζςβου προςφζρω τθν παρακάτω ςυνολικι τιμι:

A/A

ΕΙΔΟΣ

CPVS

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΗΣΗΣ

1

Αρχικόσ Κακαριςμόσ

90680000-7

ΣΤΕΜΜΑ

2

Θρυμματιςμόσ των
πετρϊν

90680000-7

ΣΤΕΜΜΑ

3

Διαμόρφωςθ και
επιπεδοποίθςθ των
ακτϊν

90680000-7

ΣΤΕΜΜΑ

4

Τελικόσ κακαριςμόσ
των ακτϊν

90680000-7

ΣΤΕΜΜΑ

ΡΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΕΥΩ)

ΔΑΡΑΝΗ
(ΕΥΩ)

ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΦΡΑ (€)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)

Οι οικονομικοί φορείσ κα αναφζρουν ςτθν προςφορά τουσ, εκτόσ των άλλων, τα εξισ:
α) Τον αρικμό των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο.
β) Τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ.
γ) Τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι.
δ) Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των
εργαηομζνων.
ε) Το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά.
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Οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/και φφλαξθσ (εργολάβοι) υποχρεοφνται, με ποινι
αποκλειςμοφ, να εξειδικεφουν ςε χωριςτό κεφάλαιο τθσ προςφοράσ τουσ τα ωσ άνω ςτοιχεία. Στθν
προςφορά τουσ πρζπει να υπολογίηουν εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των υπθρεςιϊν
τουσ, των αναλϊςιμων, του εργολαβικοφ τουσ κζρδουσ και των νόμιμων υπζρ Δθμοςίου και τρίτων
κρατιςεων.
Επιπροςκζτωσ, υποχρεοφνται να επιςυνάπτουν ςτθν προςφορά αντίγραφο τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ
εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι.

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ:......./........../2020

ΤΟΡΟΣ:.....................................

ΥΡΟΓΑΦΗ
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