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Του Δ.Σ. της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ 

Συνεδρίαση της 08.05.2018 

Ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 

Τόπος συνεδρίασης: Αίθουσα Συνεδριάσεων ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ, Πλαστήρα & Ρωμανού 

(Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, Κτίριο Ε) 

Πρόσκληση κ. Προέδρου: 904/04.05.2018 

Παρόντες: Κεφαλογιάννης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 

 Λαζαρίδης Αλέξανδρος Μέλος 

 Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας » 

 Χαιρέτης Ελευθέριος » 

 Μουδάτσος Κωστής » 

 Κανακαράκης Νεκτάριος Αναπλ/κό Μέλος του κ. Λυγεράκη Ι.  

 Τσαγκαράκης Γρηγόριος » της κας Τριαματάκη Χ. 

Απόντες: Καπετανάκης Μηνάς, Λυγεράκης Ιωάννης, Μπαστάκη-Γραμματικάκη Άννα, 

Τριαματάκη-Κωνιωτάκη Χαρά, Εφραίμογλου Βασίλειος, Μανουρά-Σταυρακάκη 

Μάρω 

Παρόντες ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Πολυχρονάκης Γεώργιος, και η 

πρακτικογράφος της Επιχείρησης κα Χαριτάκη Μαρία. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση. 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Εισήγηση για πρόσκληση κατάθεσης προσφορών σχετικά με τον 

καθαρισμό της δημοτικής παραλίας Καρτερού. 

 

Απόφαση 7 

Το Δ.Σ. της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ, εγκρίνει ομόφωνα τον καθαρισμό της Δημοτικής Παραλίας 

Καρτερού, κόστους έως 2.400 ευρώ + ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με 

δημοσίευση και συλλογή προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2006. Στα 

μηχανήματα καθαρισμού των ακτών, αυτοκινούμενα και ελκόμενα, πρέπει να περιλαμβάνουν 

και ειδικές εξαρτήσεις κατάλληλες για το προκαθαρισμό παραλιών από υλικά που 

συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του Χειμώνα, πέτρες, ξύλα, πλαστικά, φύκια κτλ. Με τα 

μηχανήματα και τις εξαρτήσεις πρέπει να συγκεντρωθούν τα υλικά σε σωρούς αφού γίνει 

αναμόχλευση της άμμου σε ρυθμιζόμενο βάθος τουλάχιστον 30 cm,  που θα ελέγχεται από 

τον υπεύθυνο της παραλίας και θα απομακρυνθούν με κατάλληλο όχημα. Οι εργασίες πρέπει 

να γίνουν χωρίς να αφαιρείται η άμμος και να αλλοιώνεται η μορφή της παραλίας και 

σύμφωνα με την τεχνική έκθεση ως έχει ακολούθως : 

 
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 2018.  
 
Οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές είναι οι κάτωθι : 
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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 . 
4. Υδραυλικό κάδο συλλογής απορριμμάτων μεγάλης χωρητικότητας. 
5. Πρέσα ισοπέδωσης. 

 
Τεχνικά στοιχεία : 

1. Πλάτος καθαρισμού 2,5 μέτρα. 
2. Βάθος καθαρισμού 0 – 30 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. 

2.400,00 ευρώ 

  ΣΥΝΟΛΟ 2.400,00 ευρώ 

  ΦΠΑ 24%  576,00 ευρώ 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.976,00 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 ΟΤΑ.  

 

 

Ηράκλειο 10.05.2018 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 

ΑΔΑ: ΩΜ0ΝΟΕ9Α-ΕΡΚ


