
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 

 

 

ΔΡΓΑΙΑ:    ΚΑΘΑΡΙΜΟ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΑΚΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ 

ΛΟΤΟΜΔΝΩΝ  
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ΚΑΘΑΡΙΜΟ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΚΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ 

ΛΟΤΟΜΔΝΩΝ  

 

 
  

 

 

 

 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

2. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

3. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 

 

 

ΔΡΓΑΙΑ:   ΚΑΘΑΡΙΜΟ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΑΚΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ 

ΛΟΤΟΜΔΝΩΝ 

                         

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 

ΔΡΓΑΙΑ:   ΚΑΘΑΡΙΜΟ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΑΚΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ 
ΛΟΤΟΜΔΝΩΝ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο έθζεζεο είλαη ε πεξηγξαθή θαη θνζηνιόγεζε ησλ 

ρσκαηνπξγηθώλ εξγαζηώλ πνπ ζα εθηειεζηνύλ θαη αθνξνύλ ηνλ θαζαξηζκό – 

απνθαηάζηαζε ησλ αθηώλ ηνπ Γήκνπ Βόιβεο (Γ.Κ. Αζπξνβάιηαο, Γ.Κ. Βξαζλώλ θαη Γ.Κ. 

ηαπξνύ) γηα ηηο αλάγθεο ησλ ινπνκέλσλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ. 

 πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζνύλ από ηηο αθηέο ηνπ Γήκνπ Βόιβεο ηα μύια, 

θύθηα, ζθνππίδηα, θαη θάζε άιινπ είδνπο νγθώδε αληηθείκελα πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα. Λόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ηνπ θαζαξηζκνύ ησλ αθηώλ, 

απνκάθξπλζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ αληηθεηκέλσλ ζα γίλεηαη κε θνζθίληζκα ηεο άκκνπ κε 

ηελ επίδεημε ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη θξνληίδαο έηζη ώζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θαζαξηζκνύ ησλ αθηώλ λα κε δηαηαξαρζεί ε κνξθνινγία ησλ αθηώλ. 

Ο θαζαξηζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε εηδηθό κεράλεκα θαζαξηζκνύ ησλ αθηώλ, ην νπνίν 

ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε θαηάιιεια εμαξηήκαηα έηζη ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε 

απνκάθξπλζε κηθξώλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. πιαζηηθά θαη κεηαιιηθά κπνπθάιηα, απνηζίγαξα, 

θιπ.), ε αλακόριεπζε ηεο άκκνπ ζε βάζνο 20 εθαηνζηώλ, θαζώο θαη ε επαλαηνπνζέηεζε 

ηεο θαζαξήο πιένλ άκκνπ δηαζηξσκέλε θαη επηπεδνπνηεκέλε.  

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο ελ ιόγσ εξγαζίαο αλέξρεηαη ζηηο 24.800,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα βαξύλεη ην θ.α.02.15.6279.0003 ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Βόιβεο γηα ην έηνο 2017. 

  

 ηαπξόο,   28/02/2017 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ  
 

 
 

 
Δςαγγελία Καπεηανικόλα 

ΠΟΛ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

 

 

 
 

 
 

ΓΙΑΜΑΝΣΗ ΛΙΑΜΑ 

ΓΗΜΑΡΥΟ ΒΟΛΒΗ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 

ΔΡΓΑΙΑ:   ΚΑΘΑΡΙΜΟ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 

ΑΚΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ ΛΟΤΟΜΔΝΩΝ 

 

                         

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 

ΔΡΓΑΙΑ:   ΚΑΘΑΡΙΜΟ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΑΚΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ ΛΟΤΟΜΔΝΩΝ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ € ΑΘΡΟΙΜΑ € 

ΚΑΘΑΡΙΜΟ – 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΑΚΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ 
ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ 

ΛΟΤΟΜΔΝΩΝ 

Κατ’ αποκοπή 20.000,00 20.000,00 

 
φνολο : 20.000,00 

                                          ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (ΜΕ 
Φ.Π.Α.) 14999,17    

φνολο με 
ςτρογγυλοποίηςη 

20.000,00 

Φ.Π.Α. 24 % : 4.800,00 

υνολική 
προχπολογιςθείςα 
δαπάνη 

24.800,00 

 

 

 ηαπξόο,   28/02/2017 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ  

 
 

 
 

Δςαγγελία Καπεηανικόλα 

ΠΟΛ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ΓΙΑΜΑΝΣΗ ΛΙΑΜΑ 
ΓΗΜΑΡΥΟ ΒΟΛΒΗ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 

 

 

ΔΡΓΑΙΑ:   ΚΑΘΑΡΙΜΟ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΑΚΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ 

ΛΟΤΟΜΔΝΩΝ 

                         

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 

ΔΡΓΑΙΑ:   ΚΑΘΑΡΙΜΟ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΑΚΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ ΛΟΤΟΜΔΝΩΝ 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

Άπθπο 1ο:  Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ 

Η αλάζεζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνύκελσλ ρσκαηνπξγηθώλ εξγαζηώλ γηα ηνλ 

θαζαξηζκό – απνθαηάζηαζε ησλ αθηώλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ινπνκέλσλ. 

Άπθπο 2 ο:  Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

 ηνπ N. 3463/06 (ΦΔΚ 114/Α΄/08-06-06): «Κύπωζη ηου Κώδικα Δήμων και 

Κοινοηήηων» θαη ηδηαίηεξα ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 απηνύ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/07 (ΦΔΚ 42/Α΄/23-02-07). 

 ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08 (ΦΔΚ 263/Α΄/23-12-08).  

 ην άξζξν 83 ηνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247/Α΄/27-11-95)  

 ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016 

 ηελ ππ' αξηζκ. 35130/739/09-08-10 (ΦΔΚ 1291/Β΄/11-08-10) Απόθαζε ηνπ 

Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ: «Αύξηζη ηων χπημαηικών ποζών ηου άπθπου 83 παπ. 1 

ηου Ν. 2362/95 για ηη ζύναψη δημοζίων ζυμβάζεων που αθοπούν ππομήθεια 

πποϊόνηων, παποχή υπηπεζιών ή εκηέλεζη έπγων» 

Άπθπο 3 ο:  ςμβαηικά ζηοισεία 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη: 

α.  Πξνϋπνινγηζκόο κειέηεο  

β.  Η ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ  

γ.  Σερληθή πεξηγξαθή – κειέηε  

Άπθπο 4 ο:  Σόπορ και  Υπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ επγαζίαρ 

Ο ρώξνη παξνρήο ηεο εξγαζίαο είλαη νη αθηέο ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Αγίνπ Γεσξγίνπ 

θαη Ρεληίλαο ηνπ Γήκνπ Βόιβεο. 

Σν ρξνληθό δηάζηεκα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, σο αλσηέξσ αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη, 

αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο θαη νξίδεηαη πξνζεζκία 

25 εκεξώλ.  
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Άπθπο 5 ο:  Τποσπεώζειρ ηος ενηολοδόσος 

Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθξνηήζεη ην ζπλεξγείν δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο θαη 

επζύλεηαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

Άπθπο 6 ο:  Τποσπεώζειρ ηος ενηολέα  

Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή όισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη 

απαξαίηεηα  γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο.  

Άπθπο 7 ο:  Ανωηέπα βία 

Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξόβιεπην θαη ηπραίν γεγνλόο πνπ είλαη αδύλαην λα 

πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξόβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ 

θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζύλεζε. Δλδεηθηηθά 

γεγνλόηα αλσηέξαο βίαο είλαη: εμαηξεηηθά θαη απξόβιεπηα θπζηθά γεγνλόηα, ππξθαγηά 

πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθό γεγνλόο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν εληνινδόρνο ή ν 

εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνύ, πόιεκνο, αηύρεκα, 

αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ εληνινδόρνπ θ.α. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία ππάξμεη ιόγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδόρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ 

εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα 

λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιόγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. 

Ο όξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκόδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδόκελνο 

αλάινγα. 

Άπθπο 9 ο:  Αναθεώπηζη ηιμών  

Οη ηηκέο δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία, αιιά  

παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο.   

Άπθπο 10 ο:  Σπόπορ πληπωμήρ 

Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηώλ ε ακνηβή ηνπ εληνινδόρνπ θαζνξίδεηαη ζε 

24.800,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ (24%), κείνλ ην πνζνζηό έθπησζεο 

επί ηνπ πνζνύ απηνύ, γηα ην δηάζηεκα ηζρύνο ηεο εληνιήο.  

Η θαηαβνιή ηνπ σο άλσ πνζνύ ζα γίλεη κε έληαικα πνπ ζα εθδνζεί κεηά ην 

Πξσηόθνιιν Παξαιαβήο ησλ εξγαζηώλ θαη εθόζνλ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο δελ 

δηαπίζησζε θακηά θαθνηερλία σο πξνο ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαζώο θαη κεηά ηελ 

έθδνζε ζρεηηθνύ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ εληνινδόρνπ. 

ην πνζό ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξύλνληεο ηνλ εληνινδόρν θόξνη θαη 

βάξε. Η ακνηβή δελ ππόθεηηαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη αηηία θαη 

παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εληνιήο. 

Άπθπο 11 ο:  Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ 

Ο εληνινδόρνο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο βαξύλεηαη κε όινπο αλεμαηξέησο 

ηνπο θόξνπο, ηέιε, δαζκνύο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή 
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ηξίησλ πνπ ηζρύνπλ ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Άπθπο 12 ο:  Δπίλςζη διαθοπών 

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο, επηιύνληαη 

ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.                      
 

 

 

 ηαπξόο,   28/02/2017 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ  
 

 
 

 
Δςαγγελία Καπεηανικόλα 

ΠΟΛ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ΓΙΑΜΑΝΣΗ ΛΙΑΜΑ 

ΓΗΜΑΡΥΟ ΒΟΛΒΗ 
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