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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου :
 

προκηρύσσει  τη  διενέργεια  πρόχειρου  μειοδοτικό  διαγωνισμό με  σφραγισμένες 
προσφορές για την εργασία “Εργασίες καθαρισμού παραλίας και ευρύτερου χώρου 
παραλιακής  ζώνης  Δημοτικής  Ενότητας  Πολυγύρου  στο  διάστημα  Μαϊου-
Σεπτεμβρίου 2015” προϋπολογισμού 61.500 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Η  εργασία  αφορά  την  απομάκρυνση  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  –  απορριμάτων  απο  τα 
καλαθάκια της παραλιακής ζώνης και καθαρισμό των παραλιακών δρόμων και κοπή των 
υφιστάμενων χόρτων. Την συλλογή των προϊόντων καθαρισμού, την χειρονακτική ή και την 
μηχανική φόρτωσή τους σε όχημα μεταφοράς, την μεταφορά και την εκφόρτωσή τους σε 
κατάλληλο  χώρο  αποκομιδής  απορριμάτων  του  Δήμου,  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 
αρ.  50 και  ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού την  Πέμπτη 05/03/2015 και  ώρα 
12:00-13:00 Οι  προσφορές  μπορεί  να  αποστέλλονται  με  οποιοδήποτε  τρόπο,  με  την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα απο 
την 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 ευρώ.

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

Τα τεύχη και το έντυπο οικονομικής προσφοράς παραλαμβάνονται από τα γραφεία 
του  Δήμου  (Γραφείο  Προμηθειών)  έως  την  προηγούμενη  του  διαγωνισμού,  αφού 
καταβληθεί το αντίτιμο των 5 €.

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο 
τηλ.2371350753, FAX 2371350763 από τον κ. Μαρινούδη Ιωάννη.
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