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ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 

Η ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ προκειμένου να συνεργαστεί με εταιρεία για τον 
καθαρισμό του αιγιαλού της παραλίας Καρτερού για την τρέχουσα θερινή 
περίοδο, και έπειτα από  απόφαση 1/πρακτικό 118/17-04-2015 του Δ.Σ. της 
εταιρείας, δέχεται σφραγισμένες οικονομικές προσφορές. Η επιλογή του 
αναδόχου θα γίνει με βάση το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς.  
 Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.800,00 ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α. 23% από πιστώσεις του λογαριασμού 6498 του προϋπολογισμού 2015.  
 Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, Λ. 
Πλαστήρα & Ρωμανού , (κτίριο Ε – 1ος όροφος) μέχρι και την Δευτέρα 
27/04/2015 και ώρα 13:00. 
 Αρμόδιος για πληροφορίες ο κ. Γ. Κωνσταντουλάκης, Δ/ντής 
Επιχειρηματικού Τομέα ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
Περιγραφή : 
Με την παρούσα προβλέπεται η παροχή εργασιών καθαρισμού της παραλίας 
Καρτερού της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, από απορρίμματα, καλάμια, φέρτες ύλες κ.λ.π., 
με μηχάνημα καθαρισμού ακτών, για την έναρξη της θερινής περιόδου αλλά 
και τη συντήρηση της καθαριότητας της παραλίας, για το οικονομικό έτος 
2015.  
 
 
Οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές είναι οι κάτωθι : 
 
Το μηχάνημα καθαρισμού να περιλαμβάνει τα παρακάτω : 

1. Λάμα αμμοληψίας. 
2. Σύστημα καθαρισμού της άμμου από ειδικό ατσάλινο κόσκινο το οποίο 

κοσκινίζει, διαχωρίζει και αναμοχλεύει την άμμο. 
3. Ειδικό σύστημα καθαρισμού του κόσκινου . 
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4. Υδραυλικό κάδο συλλογής απορριμμάτων μεγάλης χωρητικότητας. 
5. Πρέσα ισοπέδωσης. 

 
Τεχνικά στοιχεία : 

1. Πλάτος καθαρισμού 2,5 μέτρα. 
2. Βάθος καθαρισμού 0 – 15 cm. 
3. Άδειασμα σκουπιδιών υδραυλικό.  
4. Κίνηση Υδραυλική με υδραυλικά μοτέρ. 
5. Δύο φαρδείς τροχοί για καλύτερη πορεία στην άμμο. 

 
Στάδια καθαρισμού : 

1. Προκαθορισμός – Προεργασία με τσουγκράνα για την απομάκρυνση 
των χοντρών αντικειμένων.  

2. Κοσκίνισμα και περισυλλογή στον εσωτερικό κάδο του μηχανήματος 
αντικειμένων όπως καλάμια, μπουκάλια, πίσσα, ξύλα, πλαστικά. 

3. Στρώσιμο – ισοπέδωση της άμμου. 
 
Συχνότητα ανά παραλία : 

 Παραλία Καρτερού : 1 φορά την αρχή της σεζόν και σε περίπτωση 
έκτακτων αναγκών. 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 
Καθαρισμός της 
παραλίας Καρτερού με 
μηχάνημα καθαρισμού 
ακτών. 

Παραλία Καρτερού : 1 
φορά στην αρχή της σεζόν 
και σε περίπτωση έκτακτων 
αναγκών. 

2.800,00 ευρώ 

 ΣΥΝΟΛΟ 2.800,00 ευρώ 
 ΦΠΑ 23%  644,00 ευρώ 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.444,00 ευρώ 

 
 
 
Η ανωτέρω εκτέλεση εργασίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον 
κανονισμό οικονομικής διαχείρισης και κανονισμό προμηθειών και υπηρεσιών 
της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν τις επιχειρήσεις 
 
 
 
 
 Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών & 

Διοικητικών Υπηρεσιών - Προμηθειών 
ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  

 
 
 
 

Κωστής Μουδάτσος 
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