
 

 

 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                  

                                                                                                     Μύκονος,   13-04-2016 

     ΝΟΜΟ  ΚΤΚΛΑΓΧΝ 

       Αρ. Πρωη.:  -3024- 

                       

        ΔΗΜΟΣ   ΜΥΚΟΝΟΥ    

                                                                                         

                                                                                     ΠΡΟ:  

                                                                                          

ΤΠΗΡΔΙΑ :                                                        

ΓΡΑΦΔΙΟ :  ΓΗΜΑΡΥΟΤ   

Πιεξνθνξίεο:                                       

Σειέθσλα  :  (22890)-23.261,  -23.988       

FAX :  (22890)-22.229 

Email            :  mayor@mykonos.gr        

                                                                                                   

                                                                                                                                                                          

ΘΕΜΑ :   Πρόζκληζη Εκδήλωζης Ενδιαθέρονηος για ζύναψη Σύμβαζης ποσ αθορά ηις 

εργαζίες καθαριζμού ηων παραλιών ηοσ Δήμοσ Μσκόνοσ  

               

Ο Γήκαξρνο Μπθφλνπ έρνληαο ππφςε: 

- Σελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

- Σελ κε  αξ. 6/2016 κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 24.083,40 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23% θαη ην αληίζηνηρν 

πξσηνγελέο αίηεκα (16REQ004055951) 

- Σελ ππ’αξηζκ. 36/2016 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (ΑΓΑ: 7Ν95ΧΚΚ-3ΤΛ) κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ε αλαγθαηφηεηα θαη ζθνπηκφηεηα ηνπ θαζαξηζκνχ παξαιηψλ ηνπ Γήκνπ 

Μπθφλνπ έηνπο 2016 απφ ηδηψηε δηαπηζηψλνληαο φηη ν Γήκνο Μπθφλνπ αδπλαηεί κε ηνλ 

ππάξρνληα εμνπιηζκφ θαη ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο 

“Καζαξηζκνχ Παξαιηψλ” (άξζξν 61 ηνπ Ν.3979/2011) 

- Σελ πξφηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνζνχ 24.083,40 επξψ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 20-6277.0001 

πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2016 ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

- Σελ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΑΟΔ 35/2016 κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε κειέηε θαη 

δηαηέζεθε ε ζρεηηθή πίζησζε 

 

 

ΠΡΟΚΑΛΔΙ θάζε ελδηαθεξφκελν γηα θαηάζεζε πξνζθνξάο κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ 

ζχλαςε ζχκβαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ καθαριζμού ηων παραλιών ηοσ Δήμοσ Μσκόνοσ 

κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο – Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

Η σπηρεζία ασηή αθορά ζηις εργαζίες καθαριζμού ηων παραλιών ηοσ Δήμοσ Μσκόνοσ. 

 

Πιο ζσγκεκριμένα περιλαμβάνει: 

Δξγαζίεο θαζαξηζκνχ ζε φιν ην κήθνο ησλ αθηψλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ κεγάιε 

πξνζέιεπζε ινπφκελσλ θπξίσο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Δηδηθφηεξα, νη παξαιίεο πνπ ζα 

θαζαξηζηνχλ είλαη απηέο πνπ έρνπλ  ραξαθηεξηζηεί σο πνιπζχρλαζηεο κε ην απφ 19/02/2016 Πξαθηηθφ 

Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. (1γ) ηνπ Π.Γ. 23/2000   (12) θαζψο θαη ηέζζεξηο επηπιένλ. 



 

 

 

 

Δηδηθφηεξα ζα γίλνληαη εξγαζίεο: 

 Καζαξηζκφο ησλ πξντφλησλ αλακφριεπζεο. 

 Απνκάθξπλζε απνξξηκκάησλ (παιηά αληηθείκελα - πιαζηηθά – ραξηηά - γπαιηά)  

 Ιζνπέδσζε ησλ ηκεκάησλ ησλ παξαιηψλ, δηακφξθσζε ησλ αθηψλ. 

 

Σα κεραλήκαηα πνπ ζα εξγαζηνχλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ αθηψλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαη ηελ θαιή 

εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ηα εμήο: 

 Έλα (1) ηνπιάρηζηνλ Πνιπκεράλεκα ή Μεράλεκα Καζαξηζκνχ Αθηψλ: 

o Υξήζε κεραλήκαηνο κε εηδηθφ ειθπζηήξα κε εηδηθά πδξαπιηθά ρεηξηζηήξηα γηα ην 

ακκνθαζαξηζκφ ζε βάζνο ειεγρφκελν απφ 10-30 εθαηνζηά ησλ παξαιηψλ πνπ απνηεινχληαη 

απφ άκκν ή ςηιφ ακκνβφηζαιν, ελψ ζα έρεη εμάξηεζε πξνσζεηηθήο ιάκαο κε έιεγρν 

αθηηλψλ ιέηδεξ γηα ηελ δηακφξθσζε θαη ηζνπέδσζε ηεο παξαιίαο. 

o Ίππνη: Η ηππνδχλακε ηνπ εηδηθνχ πνιπκεραλήκαηνο ζα είλαη 100ΗΡ θαη άλσ. 

o Δίδνο θηλεηήξα: Πεηξειαηνθίλεηνο ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο κε ηεηξαθίλεζε (δηπιφ δηαθνξηθφ).  

o Υεηξηζηήο: Ο ρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα είλαη εηδηθεπκέλνο κε ηελ θαηάιιειε εκπεηξία γηα ηηο 

εξγαζίεο. 

 ή έλαο (1) Γεσξγηθφο ειθπζηήξαο ηνπιάρηζηνλ 100ΗΡ κε ειθφκελν θαζαξηζηή αθηψλ. 

 Όρεκα ξπκνπιθνχκελν ε απηνθηλνχκελν γηα ηε κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ ε ησλ κπαδψλ ή 

θεξηψλ πιηθψλ ή κεγάισλ ηεκαρίσλ μχισλ  

 

Θα πξέπεη λα ππάξρεη άδεηα Μεραλήκαηνο Έξγσλ (Μ.Δ.) Αθηνθαζαξηζηή, ελψ ε απφδνζε ηνπ 

κεραλήκαηνο ακκνθαζαξηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 25ζηξ./ψξα.  

Σαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα ππάξρεη Πηζηνπνηεηηθφ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ISO9001 ή αληίζηνηρν ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ.  

Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ, αλακφριεπζεο, απνκάθξπλζεο 

δηαθφξσλ πιηθψλ απφ ηηο παξαιίεο ζα είλαη θπξίσο εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. θνπφο ηνπο είλαη ν 

επηκειήο & πιήξεο θαζαξηζκφο αλακφριεπζεο, απνκάθξπλζεο  απνξξηκκάησλ, κπαδψλ, θεξηψλ 

πιηθψλ ή κεγάισλ ηεκαρίσλ μχισλ πνπ βξίζθνληαη ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ  παξαιηψλ  πνπ αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ ε ζηα ξέκαηα πνπ εθβάινπλ ζ΄ απηέο. 

 

Η ππνβνιή πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απνηειεί ακάρεην 

ηεθκήξην, φηη έρεη επηζθεθζεί θαη έρεη πιήξσο ειέγμεη ηε θχζε θαη ηε ζέζε ηεο εξγαζίαο θαη έρεη 

πιήξε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ. 

Δπίζεο, ν αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη ηα ηεχρε ηεο κειέηεο (16REQ004055951) 

ήηνη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηε 

ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ (γεληθή θαη εηδηθή) θαζψο θαη   αλεπηθχιαθηα αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο θαη φξνπο. 

Παξάιεςε ηνπ αλάδνρνπ γηα ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή  πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο, δελ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

 

 

Ενδεικηικός Προϋπολογιζμός 

 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΜΒΑΓΟ 
ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΑ ΓΑΠΑΝΗ 

1. Παξαιία Φαξξνχ  4500 0,11 495,00 

2. Παξαιία Πιαηχ Γηαιφο  8000 0,11 880,00 

3. Παξαιία Καιακνπφδη (Παξαληάτο)  7500 0,11 825,00 

4. Παξαιία Πιηληξί (νχπεξ Παξαληάτο) 9300 0,11 1023,00 



 

 

 

5. Παξαιία Παξάγθα  6700 0,11 737,00 

6. Παξαιία Αγξάξη  11400 0,11 1254,00 

7. Παξαιία Διηά  20000 0,11 2200,00 

8. Παξαιία Καιφ Ληβάδη  24500 0,11 2695,00 

9. Παξαιία Καιαθάηε  19400 0,11 2134,00 

10. Παξαιία Άγηνο ηέθαλνο  5300 0,11 583,00 

11. Παξαιία Πάλνξκνο  14000 0,11 1540,00 

12. Παξαιία Άγηνο Ισάλλεο (Γηαθφθηεο)  5000 0,11 550,00 

13. Κφξθνο 14000 0,11 1540,00 

14. Σνχξινο 1900 0,11 209,00 

15. Φηειηά 20500 0,11 2255,00 

16. Αγία Άλλα Καιαθάηε 6000 0,11 660,00 

ΑΘΡΟΙΜΑ 178000,00   19580,00 

ΦΠΑ 23%     4503,40 

ΤΝΟΛΟ     24083,40 

 

 Η δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί είλαη απηή ηεο Απεπζείαο Αλάζεζεο απφ ην Γήκαξρν, κεηά 

απφ έξεπλα αγνξάο θαη θαηάζεζεο έγγξαθσλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία πνπ πιεξνχλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. 

 Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη ή λα ζηέιλνληαη ηαρπδξνκηθψο ζην Γξαθείν Γεκάξρνπ 

ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, ζηε δηεχζπλζε: ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ (η.ζ. 609), Γηαιφο - Μχθνλνο, 84 600, ηει. 

22890-23261 θαη 23988, κέρξη θαη ηελ Τρίηη 19/4/2016 ζηηο 11.00 ην πξσί.  

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επίζεο λα απεπζχλνληαη ζηελ 

Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, ζην ηειέθσλν:  22890-28557  (θν Ισάλλε Ρνχζζν). 

 

                                                                          Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ  ΜΤΚΟΝΟΤ 

                                                                                  

  

 

                                                                             Κσλζηαληίλνο Π. Κνπθάο       


