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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ 

ΖΩΝΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΣΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΜΑΪΟΥ-
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013» 

 
Ο ∆ήµαρχος Πολυγύρου προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε 

σφραγισµένες προσφορές για την εργασία «Εργασίες καθαρισµού παραλίας και 
ευρύτερου χώρου παραλιακής ζώνης ∆ηµοτικής Ενότητας Πολυγύρου στο 
διάστηµα Μαΐου-Σεπτεµβρίου 2013», προϋπολογισµού 61.500 ευρώ (µε Φ.Π.Α.).  

Η εργασία αφορά την αποµάκρυνση των φυκιών και κάθε άλλου αντικειµένου 
που εκβράζεται από το θαλάσσιο κύµα και παραµένει στην επιφάνεια της παραλιακής 
ζώνης. Επιπρόσθετα θα περιλαµβάνει την πλήρη και συνεχόµενη αναµόχλευση και 
καθαρισµό της άµµου όλων των παραλιών, αποµάκρυνση των σκουπιδιών – 
απορριµµάτων από τα καλαθάκια της παραλιακής ζώνης και καθαρισµό των 
παραλιακών δρόµων και κοπή των υφιστάµενων χόρτων. Την συλλογή των προϊόντων 
καθαρισµού, την χειρονακτική ή και µηχανική φόρτωση τους σε όχηµα µεταφοράς, την 
µεταφορά και την εκφόρτωση τους σε κατάλληλο χώρο αποκοµιδής απορριµµάτων του 
∆ήµου, καθώς και να παράσχει οποιαδήποτε άλλη τυχόν εργασία απαιτηθεί και έχει 
σχέση µε το παραπάνω αντικείµενο. 

Ο καθαρισµός θα γίνει µία φορά και στην συνέχεια θα επαναλαµβάνεται όπου και 
όποτε υπάρχει ανάγκη, χωρίς επιπλέον αµοιβή, έως την λήξη της σύµβασης. Η εργασία 
θα γίνεται χειρωνακτικά µε χλοοκοπτικά και χειρωνακτικά µε οµάδες καθαρισµού. 

Οι φάκελοι των προσφορών µαζί µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα 
κατατίθενται στο δηµοτικό κατάστηµα Πολυγύρου, που βρίσκεται στην οδό 
Πολυτεχνείου µε αριθµό 50 και ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισµού την Τρίτη 
23/04/20013 και ώρα 10:00 µέχρι 11:00. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται 
µε οποιοδήποτε τρόπο, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο δήµο 
µέχρι την προηγούµενη ηµέρα από τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού. 

Στον διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της εργασίας. 

Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5%, χωρίς το Φ.Π.Α. επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της εργασίας, δηλαδή 2.500,00 ευρώ. 

Η εργασία θα κατακυρωθεί σε συµµετέχοντα, που θα προσφέρει τη χαµηλότερη 
τιµή, εφόσον η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της µελέτης και τους όρους 
του πρόχειρου διαγωνισµού. 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 
στο τηλ.: 23710 21420 από τον κ. Μαρινούδη Ιωάννη. FAX: 23713 50783. 

 
Ο ∆ήµαρχος 

 

       Αστέριος Ζωγράφος 

ΑΔΑ: ΒΕΑΑΩΞΜ-ΝΝΡ


