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ΠΡΟΕΛ. ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
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Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.
Με την µελέτη αυτή, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 165.000,00 €
(55.000,00€ για κάθε έτος 2020-2022), ̟ροβλέ̟εται η εκτέλεση της εργασίας
καθαρισµού των ακτών των ̟αραλιακών οικισµών του ̟αρα̟άνω φορέα
µετά της ευρύτερης ̟αράκτιας ̟εριοχής των, η ο̟οία θα εκτελεστεί ό̟ως
ειδικότερα ̟ροσδιορίζεται στα λοι̟ά τεύχη της µελέτης. Ο χρόνος εκτέλεσης
της εργασίας αφορά το χρονικό διάστηµα 01/06/2020-31/08/2020,
01/06/2021-31/08/2021 και µε δυνατότητα ̟αράτασης για το διάστηµα
01/06/2022-31/08/2022. Ειδικότερα θα καθαρισθούν οι ακτές των οικισµών
Βαρικού, Σιδ. Σταθµού, Γρίτσας, Πλάκας, Λε̟τοκαρυάς, Παντελεήµονα,
Πλαταµώνα, Πόρων και Σκοτίνας µετά της ευρύτερης ̟εριοχής των.
2.
Για την α̟ορρύ̟ανση των ακτών των ανωτέρω οικισµών και της
ευρύτερης ̟αράκτιας ̟εριοχής των θα ̟ροηγηθούν του κυρίως καθαρισµού
εργασίες ̟ου α̟οσκο̟ούν στην συλλογή, φόρτωση, µεταφορά και α̟όθεση σε
κατάλληλο χώρο, ο ο̟οίος θα υ̟οδειχθεί α̟ό την Υ̟ηρεσία, όλων των
α̟ορριµµάτων ̟ου έχουν συσσωρευθεί κατά την διάρκεια του χειµώνα (ξύλα,
̟έτρες, µεταλλικά αντικείµενα, γυάλινα µ̟ουκάλια, κουτιά αναψυκτικών,
διάφορες συσκευασίες, ̟λαστικά, φερτά υλικά κλ̟). Κατά την εκτέλεση αυτών
των εργασιών θα ληφθεί µέριµνα ώστε να µην διαταραχθεί ή οικολογία και η
εδαφολογική ισορρο̟ία και γενικότερα να µην ̟ροκληθούν ζηµίες στο
φυσικό ̟εριβάλλον της ̟αράκτιας ζώνης. Η βλάστηση κατά την διαδικασία
συλλογής των α̟ορριµµάτων ̟ου έχουν συγκεντρωθεί µέσα και γύρω α̟ό τα
φυτά θα ̟ροστατευθεί. Ιδιαίτερα δε ̟ροσοχή θα δοθεί στην ̟ροστασία των
θινών κατά την εκτέλεση των εργασιών.
3.
Σύµφωνα µε την µελέτη για την ̟ροστασία, αναβάθµιση και
καθαρισµό των ακτών του Ν. Πιερίας της Πιερικής Ανα̟τυξιακής,
α̟όσ̟ασµα της ο̟οίας και ε̟ισυνά̟τεται, έχουν καταγραφεί στην
̟αραλιακή ζώνη του ∆ήµου ∆ίου - Ολύµ̟ου –17- θέσεις ακτών, συνολικού
µήκους M1∆Ο= M1Λ+ M1ΑΟ=4.700m+10.400m=15.100m, µέσου ̟λάτους
Π1∆Ο=37,35m
και
ε̟ιφανείας
2
2
2
Ε1∆Ο=Ε1Λ+Ε1ΑΟ=176.000m +388.000m =564.000m . Αναλυτικά:
•
∆.Ε. Λιτοχώρου: µήκος M1Λ=4.700m, µέσο ̟λάτος Π1Λ=37,34m
και ε̟ιφάνεια Ε1Λ=176.000m2
•
∆.Ε. Αν. Ολύµ̟ου: µήκος M1ΑΟ=10.400m, µέσο ̟λάτος
Π1ΑΟ=37,30m και ε̟ιφάνεια Ε1ΑΟ=388.000m2
1

Σύµφωνα µε την µελέτη για την αξιο̟οίηση της ̟αραλιακής ζώνης του
∆ήµου ∆ίου - Ολύµ̟ου, έχει καταγραφεί η ευρύτερη ̟αράκτια ̟εριοχή των
ως άνω οικισµών, α̟ό τα όρια του ∆ήµου Κατερίνης µέχρι τα όρια του Νοµού
Λάρισας, µήκους M2∆Ο= M2Λ+ M2ΑΟ=12.100m+8.000m=20.100m, µέσου
και
ε̟ιφανείας
Ε2∆Ο=Ε2Λ+Ε2ΑΟ=
̟λάτους
Π2∆Ο=10,2m
2
2
2
133.000m +72.000m =205.000m . Αναλυτικά:
•
∆.Ε. Λιτοχώρου: µήκος M2Λ=12.100m, µέσο ̟λάτος Π2Λ=11,00m
και ε̟ιφάνεια Ε2Λ=133.000m2
•
∆.Ε. Αν. Ολύµ̟ου: µήκος M2ΑΟ=8.000m, µέσο ̟λάτος
Π2ΑΟ=9,00m και ε̟ιφάνεια Ε2ΑΟ=72.000m2
Η ε̟ιφάνεια των ακτών στην ο̟οία θα γίνουν εργασίες α̟ορρύ̟ανσης
εκτιµάται σε:
EΑ∆O= ΕΑΛ+ ΕΑΑΟ=176.000m2+54.320m2=230.320m2
Η ε̟ιφάνεια της ευρύτερης ̟αράκτιας ̟εριοχής στην ο̟οία θα γίνουν
εργασίες α̟ορρύ̟ανσης εκτιµάται σε:
EΠ∆O= ΕΠΛ+ ΕΠΑΟ=18.620m2+2.880m2=21.500m2
4.
Οι εργασίες α̟ορρύ̟ανσης των ακτών των ̟αραλιακών
οικισµών του ∆ήµου ∆ίου - Ολύµ̟ου και της ευρύτερης ̟αράκτιας ̟εριοχής
των θα εκτελεσθούν µία (1) φορά και θα ̟ροηγηθούν του κυρίως καθαρισµού
ήτοι σύνολο καθαρισµών Κ1=1 καθαρισµός / θερινή ̟ερίοδο.
Οι εργασίες καθαρισµού των ακτών των ̟αραλιακών οικισµών του
∆ήµου ∆ίου - Ολύµ̟ου θα εκτελούνται κατά την διάρκεια της θερινής
̟εριόδου, µε ̟ροτεινόµενη συχνότητα καθαρισµού µία (1) φορά ανά 11
(έντεκα) ηµέρες, ήτοι σύνολο καθαρισµών Κ2= 3 µήνες / 1 φορά ανά 11
ηµέρες = 8 καθαρισµοί / θερινή ̟ερίοδο. Η ε̟ιφάνεια των ακτών
̟ροεκτιµάται οριακά στα Ε1∆Ο=564.000m2, ως η µελέτη της Πιερικής
Ανα̟τυξιακής.
Η ε̟ιφάνεια των ακτών η ο̟οία ε̟ιδέχεται αµµοκαθαρισµό εκτιµάται
σε ΕΑ1∆Ο=70% x Ε1∆Ο=70% x 564.000m2=394.800m2.
Ειδικοί όροι ως ̟ρος τις συγκεκριµένες ηµέρες και ώρες καθαρισµού
για διασφάλιση ε̟ιθυµητού α̟οτελέσµατος χωρίς οχλήσεις σε ώρες ιδιαίτερης
κίνησης στην ακτή, θα ρυθµίζονται µεταξύ των συµβαλλοµένων δια της
σύµβασης, µέσω της ο̟οίας είναι δυνατόν να ρυθµίζονται και άλλα θέµατα.
5.
Τον ανάδοχο της εργασίας βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις. Ο
Φ.Π.Α. βαρύνει το φορέα της εργασίας και ο συντελεστής του ανέρχεται σε
24%.
6.
Η εργασία θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του Ν.
4412/2016 "∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υ̟ηρεσιών"
Με βάση την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης
α̟οφασίσθηκε η ̟ραγµατο̟οίηση της ανωτέρω υ̟ηρεσίας, χωρίς να κριθεί
αναγκαία η υ̟οδιαίρεση-διάσ̟αση της υ̟ό κατάρτισης σύµβασης σε
ε̟ιµέρους τµήµατα διότι:

2

α) οι υ̟ό ̟αροχή υ̟ηρεσίες είναι αλληλένδετες και ως εκ τούτου ̟αρίσταται
εύλογο α̟ό τους οικονοµικούς φορείς ̟ου δραστηριο̟οιούνται στον
τοµέα των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών της ̟αρούσας µελέτης να
̟ροσφέρουν το σύνολο των ζητούµενων ειδών.
β) η ύ̟αρξη τµηµάτων ενδεχοµένως να δηµιουργήσει ̟ρόβληµα συντονισµού
των διαφόρων αναδόχων, ̟ράγµα το ο̟οίο θα έθετε σε κίνδυνο την ορθή
εκτέλεση της σύµβασης.

Λιτόχωρο, 14 / 10 / 2019
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Βασίλης Συρανίδης
∆ασολόγος - Περιβαλλοντολόγος, M.Sc.
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ΙΙ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Εργασίες α̟ορρύ̟ανσης της ακτής µε συλλογή και φόρτωση α̟ορριµµάτων
εν γένει ̟ρος α̟οµάκρυνσή των, ανηγµένες σε γεωργικό ελκυστήρα ισχύος
τουλάχιστον 130 ΗΡ, δι̟λού διαφορικού, µετά των ̟αρελκοµένων (Α.Τ. 1)
Ε̟ιφάνεια καθαρισµού:
EΑ∆O= ΕΑΛ+ ΕΑΑΟ=176.000m2+54.320m2=230.320m2
ΕΑΛ=176.000m2
ΕΑAO=14% x Ε1ΑΟ= 14% x 388.000m2=54.320m2
- Για α̟ορρύ̟ανση ακτών ∆ίου Ολύµ̟ου
ΕΑΑ∆Ο= ΕΑΑΛ+ ΕΑΑΑΟ=176.000m2+54.320m2=230.320m2
α) Για α̟ορρύ̟ανση ακτών Λιτοχώρου
ΕΑΑΛ=Κ1 x ΕΑΛ =1x176.000m2=176.000m2
Κ1=1
ΕΑΛ=176.000m2
β) Για α̟ορρύ̟ανση ακτών Αν. Ολύµ̟ου
ΕΑΑΑΟ=Κ1 x ΕΑΑΟ =1x54.320m2=54.320m2
Κ1=1
ΕΑΑΟ=54.320m2
Για το έτος 2020: 230.320m2
Για το έτος 2021: 230.320m2
Για το έτος 2022: 230.320m2
Σύνολο:
690.960m2
2. Εργασίες α̟ορρύ̟ανσης της ευρύτερης ̟αράκτιας ̟εριοχής µε συλλογή και
φόρτωση α̟ορριµµάτων εν γένει ̟ρος α̟οµάκρυνσή των, ανηγµένες σε
µηχάνηµα αµµοκαθαρισµού ελκόµενο α̟ό ελκυστήρα, ισχύος τουλάχιστον
130ΗΡ, δι̟λού διαφορικού, των 17.000 m2/ώρα τουλάχιστον (Α.Τ. 2)
Ε̟ιφάνεια καθαρισµού:
EΠ∆O= ΕΠΛ+ ΕΠΑΟ=18.620m2+3.600m2=21.500m2
ΕΠΛ=14% x Ε2Λ=14% x 133.000m2=18.620m2
ΕΠAO=4% x Ε2ΑΟ= 4% x 72.000m2=2.880m2

- Για α̟ορρύ̟ανση ευρύτερης ̟εριοχής ∆ίου - Ολύµ̟ου
ΕΕΠ∆Ο= ΕΕΠΛ+ ΕΕΠΑΟ=18.620m2+2.880m2=21.500m2
α) Για α̟ορρύ̟ανση ευρύτερης ̟εριοχής Λιτοχώρου
ΕΕΠΛ=Κ1 x ΕΠΛ =1 x 18.620m2=18.620m2
Κ1=1
ΕΠΛ=18.620m2
β) Για α̟ορρύ̟ανση ευρύτερης ̟εριοχής Αν. Ολύµ̟ου
ΕΕΠΑΟ=Κ1 x ΕΠΑΟ =1 x 2.880m2=2.880m2
Κ1=1
ΕΠΑΟ=2.880m2
Για το έτος 2020: 21.500m2
Για το έτος 2021: 21.500m2
Για το έτος 2022: 21.500m2
Σύνολο:
64.500m2
3.
Εργασίες κυρίως καθαρισµού ακτής µε µηχάνηµα αµµοκαθαρισµού ελκόµενο
α̟ό ελκυστήρα ισχύος τουλάχιστον 130 HΡ, δι̟λού διαφορικού των 17.000 m2/ώρα
τουλάχιστον (Α.Τ. 3).
Ε̟ιφάνεια καθαρισµού:
ΕΑ1∆Ο=49% x Ε1∆Ο=49% x 564.000m2=276.360m2
Ια. Αρχικός καθαρισµός ακτής
Ιβ. Καθαρισµός ακτής µε ̟αρουσία ̟έτρας
Ιγ. Καθαρισµός ακτής µε βρεγµένη άµµο
ΕΒ=Κ2 x (40% x ΕΑ1∆Ο)=8 x 40% x 276.360=884.352m2
ΕΒ≃884στρ. Κ2=8
Για το έτος 2020: 884.352m2
Για το έτος 2021: 884.352m2
Για το έτος 2022: 884.352m2
Σύνολο:
2.653.056m2
Ιδ. Καθαρισµός ακτής µε στεγνή άµµο
ΕΣ=Κ2 x (60% x ΕΑ1∆Ο)=8 x 60% x 276.360=1.326.528m2
ΕΣ≃1327στρ. Κ2=8
Για το έτος 2020: 1.326.528m2
Για το έτος 2021: 1.326.528m2
Για το έτος 2022: 1.326.528m2
Σύνολο:
3.979.584m2
4.
Γεωργικός ελκυστήρας ισχύος τουλάχιστον 130 HΡ, δι̟λού διαφορικού, µετά
των ̟αρελκοµένων (Α.Τ. 4)
A. Προκαταρκτικές εργασίες διαµόρφωσης ακτής
Η1= Ηµέρες 3,5
Β. Προετοιµασία ε̟ιφάνειας για καθαρισµό
Η2= Ηµέρες
Γ. Λοι̟ές εργασίες ελκυστήρος
Η3= Ηµέρες
Σ(Η1-Η3)
= Ηµέρες

3,5
1,0
8,0

Για το έτος 2020: 8 ηµέρες
Για το έτος 2021: 8 ηµέρες
Για το έτος 2022: 8 ηµέρες
Σύνολο:
24 ηµέρες

5.
Ειδικό όχηµα τύ̟ου UNIMOG ισχύος τουλάχιστον 100 HΡ, µετά της
κιβωταµάξης. (Α.Τ. 5)
Α. Φόρτωση α̟ορριµµάτων εν γένει και α̟οµάκρυνση τους α̟ό την ακτή.
Η1= Ηµέρες 2,5
Για το έτος 2020: 2,5 ηµέρες
Για το έτος 2021: 2,5ηµέρες
Για το έτος 2022: 2,5 ηµέρες
Σύνολο:
7,5 ηµέρες

Λιτόχωρο, 14 / 10 /2019
Ο Συντάξας

Βασίλης Συρανίδης
∆ασολόγος - Περιβαλλοντολόγος, M.Sc.
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ΙIIα. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Άρθρο 1ον : (ΣΧΕΤ. ΠΡΣ 550)
Εργασίες α̟ορρύ̟ανσης της ακτής µε συλλογή και φόρτωση α̟ορριµµάτων εν γένει ̟ρος
α̟οµάκρυνσή των ήτοι ξύλων, ̟ετρών, µεταλλικών αντικειµένων, γυάλινων µ̟ουκαλιών,
κουτιών αναψυκτικών, διαφόρων συσκευασιών, ̟λαστικών, φερτών κλ̟, ανηγµένες σε γεωργικό
ελκυστήρα ισχύος καθαρής στο P.T.O. τουλάχιστον 130 Hp µε δι̟λό διαφορικό µετά
̟αρελκοµένων, ήτοι εξο̟λισµένο κυρίως µε τσουγκράνα – καλλιεργητή για συλλογή
α̟ορριµµάτων εν γένει ή µε κάδο φόρτωσης α̟ορριµµάτων εν γένει ̟ρος α̟οµάκρυνσή τους α̟ό
την ακτή ή µε ̟λατφόρµα µεταφοράς υλικών και ενα̟όθεση σε υ̟οδεικνυόµενο α̟ό την
Υ̟ηρεσία χώρο.
Ανάλυση κόστους γεωργικού ελκυστήρα τουλάχιστον 130Hp µετά του ̟ληρώµατός του,
(Ηµερήσια δα̟άνη) ήτοι ένας (1) οδηγός ελκυστήρα
1) ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τρίµηνο υ̟ολογισµού: ∆’ 2008
Κόστος µηχανήµατος, για οκτάωρη εργασία.
Ανάλυση κατ’ αναλογία α̟ό Ν. ΑΤΕΟ (κωδ 504)
Ηµερήσιο κόστος α̟όσβεσης και ε̟ισκευών µηχανήµατος
Κµ=(8ΧA/175Χ100)Χ(km+rm) = (8X100.000/175X100)X(1,551+1,303)=130,47€
Ό̟ου Α κόστος κτήσεως µηχανήµατος
Km, rm µηνιαίος συντελεστής εξυ̟/σεως κεφαλαίου και µηνιαίος συντελεστής ε̟ισκευών
αντίστοιχα
(τιµές α̟ό ̟ίνακα 1 Ν. ΑΤΕΟ)
Υ̟ολογισµός καυσίµων
Βηµ= (8 Χ Ne X be X F)/0,85
Ό̟ου be ειδική κατανάλωση καυσίµου (λαµβάνεται 0,23)
Νe ισχύς σε ΗΡ
F συντελεστής φόρτισης, λαµβάνεται 0,6 α̟ό ̟ίνακα 1
0,85 συντελεστής µετατρο̟ής χιλιόγραµµων σε λίτρα
ΑΡΑ Βηµ= (8 Χ 130 Χ 0,23 Χ 0,6)/0,85 = 168,84 λίτρα
Κηµ= 168,84Χ0,97=163,77€
Οδηγός ελκυστήρα (117)
ώρες Κχ=(69,56Χ1,8117/6,67)Χ8= 151,15 €
∆α̟άνη λι̟αντικών λαµβάνεται 10% των καυσίµων ΆΡΑ Κλ= 16,38€

Τελική Ηµερήσια δα̟άνη (504) = Κµ+Κηµ+Κχ+Κλ=130,47+163,77+151,15+16,38= 461,72€
Ηµερήσια δα̟άνη γεωργικού ελκυστήρα τουλάχιστον 130ΗΡ σε λειτουργία – H.∆.1εργ: 461,72€
Ωριαία ∆α̟άνη
Ω.∆. =Η.∆./8= 461,72/8 =57,95€
Τιµή ανά µονάδα ε̟ιφανείας Ε.∆.
(Μονάδα ε̟ιφανείας: 1 στρέµµα = 1.000 µ2)
Ι. Για α̟ορρύ̟ανση ακτής
Α̟όδοση Α=3.400µ2/ώρα=3,4 στρέµµατα / ώρα
Ε.∆. = Ω.∆./Α=57,95/3,4 = 16,98 €/στρέµµα

Άρθρο 2ον : (ΣΧΕΤ. ΠΡΣ 550-ΑΤΕΟ 505)
Εργασίες α̟ορρύ̟ανσης της ευρύτερης ̟αράκτιας ̟εριοχής µε συλλογή και φόρτωση
α̟ορριµµάτων εν γένει ̟ρος α̟οµάκρυνσή των, καθώς και ενα̟όθεση σε υ̟οδεικνυόµενο α̟ό
την Υ̟ηρεσία χώρο ήτοι ξύλων, ̟ετρών, µεταλλικών αντικειµένων, γυάλινων µ̟ουκαλιών,
κουτιών αναψυκτικών, διαφόρων συσκευασιών, ̟λαστικών, φερτών κλ̟, ανηγµένες σε µηχάνηµα
αµµοκαθαρισµού ακτών εφοδιασµένο µε σύστηµα συλλογής και εκφόρτωσης α̟ορριµµάτων µετά
ανατρε̟όµενου κάδου του 1,0µ3 τουλάχιστον, α̟όδοσης σε στεγνή άµµο θεωρητικής τουλάχιστον
17.000µ2/ώρα και καθαρής, µε εκφόρτωση σε α̟όσταση 2 Κm, 14.000 µ2/ώρα για ακτή ιδανικής
εργασίας άνευ εµ̟οδίων, κ.λ.̟. και 6.800 µ2/ώρα για ακτή σύνθετης εργασίας µετά εµ̟οδίων
κ.λ.̟., ελκόµενο α̟ό ελκυστήρα δι̟λού διαφορικού ισχύος καθαρής στο P.T.O. τουλάχιστον 130
Hp.
Α. Ελκυστήρας ισχύος καθαρής τουλάχιστον 130 Hp, δι̟λού διαφορικού, άνευ
̟αρελκοµένων (ΣΧΕΤ. ΠΡΣ 550)
1) ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τρίµηνο υ̟ολογισµού: ∆’ 2008
Κόστος µηχανήµατος, για οκτάωρη εργασία.
Ανάλυση κατ’ αναλογία α̟ό Ν. ΑΤΕΟ (κωδ 504)
Ηµερήσιο κόστος α̟όσβεσης και ε̟ισκευών µηχανήµατος
Κµ=(8ΧA/175Χ100)Χ(km+rm) = (8X100.000/175X100)X(1,551+1,303)=130,47€
Ό̟ου Α κόστος κτήσεως µηχανήµατος
Km, rm µηνιαίος συντελεστής εξυ̟/σεως κεφαλαίου και µηνιαίος συντελεστής ε̟ισκευών
αντίστοιχα
(τιµές α̟ό ̟ίνακα 1 Ν. ΑΤΕΟ)
Υ̟ολογισµός καυσίµων
Βηµ= (8 Χ Ne X be X F)/0,85
Ό̟ου be ειδική κατανάλωση καυσίµου (λαµβάνεται 0,23)
Νe ισχύς σε ΗΡ
F συντελεστής φόρτισης, λαµβάνεται 0,6 α̟ό ̟ίνακα 1
0,85 συντελεστής µετατρο̟ής χιλιόγραµµων σε λίτρα
ΑΡΑ Βηµ= (8 Χ 130 Χ 0,23 Χ 0,6)/0,85 = 168,84 λίτρα
Κηµ= 168,84Χ0,97=163,77€
Οδηγός ελκυστήρα (117)
ώρες Κχ=(69,56Χ1,8117/6,67)Χ8= 151,15 €
∆α̟άνη λι̟αντικών λαµβάνεται 10% των καυσίµων ΆΡΑ Κλ= 16,38€
Τελική Ηµερήσια δα̟άνη (504) = Κµ+Κηµ+Κχ+Κλ=130,47+163,77+151,15+16,38= 461,72€

Ηµερήσια δα̟άνη γεωργικού ελκυστήρα τουλάχιστον 130ΗΡ σε λειτουργία – H.∆.1εργ: 461,72€
Β. Μηχάνηµα αµµοκαθαρισµού (ΣΧΕΤ. ΑΤΕΟ 505)
1) ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τρίµηνο υ̟ολογισµού: ∆’ 2008
Κόστος µηχανήµατος, για οκτάωρη εργασία.
Ανάλυση κατ’ αναλογία α̟ό Ν. ΑΤΕΟ (κωδ 505)
Ηµερήσιο κόστος α̟όσβεσης και ε̟ισκευών µηχανήµατος
Κµ=(8ΧA/175Χ100)Χ(km+rm) = (8X71.000/175X100)X(1,941+1,630)=115,90€
Ό̟ου Α κόστος κτήσεως µηχανήµατος
Km, rm µηνιαίος συντελεστής εξυ̟/σεως κεφαλαίου και µηνιαίος συντελεστής ε̟ισκευών
αντίστοιχα
(τιµές α̟ό ̟ίνακα 1 Ν. ΑΤΕΟ)
Υ̟ολογισµός καυσίµων – Χειριστή
∆ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ∆ΙΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΛΚΟΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
∆α̟άνη λι̟αντικών λαµβάνεται 20% των καυσίµων του φορέα έλξεως ΆΡΑ Κλ= 32,66€
Ηµερήσια δα̟άνη (505) = Κµ+ Κλ= 115,90 +32,66=148,56€
Ηµερήσια δα̟άνη µηχανήµατος αµµοκαθαρισµού σε λειτουργία – H.∆.2εργ: 148,56€
ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΤΩΝ Α ΚΑΙ Β Η.∆.=Η.∆.1+Η.∆.2=461,72+148,56=610,28€
Ωριαία ∆α̟άνη
Ω.∆. =Η.∆./8= 610,28/8 =76,29€
Τιµή ανά µονάδα ε̟ιφανείας Ε.∆.
(Μονάδα ε̟ιφανείας: 1 στρέµµα = 1.000 µ2)
Ι. Για α̟ορρύ̟ανση ευρύτερης ̟αράκτιας ̟εριοχής
Α̟όδοση Α=1.700µ2/ώρα=1,7 στρέµµατα / ώρα
Ε.∆. = Ω.∆./Α=76,29/1,7 = 44,87 €/στρέµµα

Άρθρο 3ον : (ΣΧΕΤ. ΠΡΣ 550-ΑΤΕΟ 505)
Εργασίες κυρίως καθαρισµού της ακτής µετά την εκτέλεση των εν γένει εργασιών
̟ροετοιµασίας της, µε κατάλληλα µηχανικά µέσα και ενα̟όθεση σε υ̟οδεικνυόµενο α̟ό την
Υ̟ηρεσία χώρο, ήτοι µε µηχάνηµα αµµοκαθαρισµού ακτών εφοδιασµένο µε σύστηµα συλλογής
και εκφόρτωσης α̟ορριµµάτων µετά ανατρε̟όµενου κάδου του 1,0µ3 τουλάχιστον, α̟όδοσης σε
στεγνή άµµο θεωρητικής τουλάχιστον 17.000µ2/ώρα και καθαρής, µε εκφόρτωση σε α̟όσταση 2
Κm, 14.000 µ2/ώρα για ακτή ιδανικής εργασίας άνευ εµ̟οδίων, κ.λ.̟. και 6.800 µ2/ώρα για ακτή
σύνθετης εργασίας µετά εµ̟οδίων κ.λ.̟., ελκόµενο α̟ό ελκυστήρα δι̟λού διαφορικού ισχύος
καθαρής στο P.T.O. τουλάχιστον 130 Hp.
Α. Ελκυστήρας ισχύος καθαρής τουλάχιστον 130 Hp, δι̟λού διαφορικού, άνευ
̟αρελκοµένων (ΣΧΕΤ. ΠΡΣ 550)
1) ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τρίµηνο υ̟ολογισµού: ∆’ 2008
Κόστος µηχανήµατος, για οκτάωρη εργασία.
Ανάλυση κατ’ αναλογία α̟ό Ν. ΑΤΕΟ (κωδ 504)

Ηµερήσιο κόστος α̟όσβεσης και ε̟ισκευών µηχανήµατος
Κµ=(8ΧA/175Χ100)Χ(km+rm) = (8X100.000/175X100)X(1,551+1,303)=130,47€
Ό̟ου Α κόστος κτήσεως µηχανήµατος
Km, rm µηνιαίος συντελεστής εξυ̟/σεως κεφαλαίου και µηνιαίος συντελεστής ε̟ισκευών
αντίστοιχα
(τιµές α̟ό ̟ίνακα 1 Ν. ΑΤΕΟ)
Υ̟ολογισµός καυσίµων
Βηµ= (8 Χ Ne X be X F)/0,85
Ό̟ου be ειδική κατανάλωση καυσίµου (λαµβάνεται 0,23)
Νe ισχύς σε ΗΡ
F συντελεστής φόρτισης, λαµβάνεται 0,6 α̟ό ̟ίνακα 1
0,85 συντελεστής µετατρο̟ής χιλιόγραµµων σε λίτρα
ΑΡΑ Βηµ= (8 Χ 130 Χ 0,23 Χ 0,6)/0,85 = 168,84 λίτρα
Κηµ= 168,84Χ0,97=163,77€
Οδηγός ελκυστήρα (117)
ώρες Κχ=(69,56Χ1,8117/6,67)Χ8= 151,15 €
∆α̟άνη λι̟αντικών λαµβάνεται 10% των καυσίµων ΆΡΑ Κλ= 16,38€
Τελική Ηµερήσια δα̟άνη (504) = Κµ+Κηµ+Κχ+Κλ=130,47+163,77+151,15+16,38= 461,77€
Ηµερήσια δα̟άνη γεωργικού ελκυστήρα τουλάχιστον 130ΗΡ σε λειτουργία – H.∆.1εργ: 461,77€
Β. Μηχάνηµα αµµοκαθαρισµού (ΣΧΕΤ. ΑΤΕΟ 505)
1) ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τρίµηνο υ̟ολογισµού: ∆’ 2008
Κόστος µηχανήµατος, για οκτάωρη εργασία.
Ανάλυση κατ’ αναλογία α̟ό Ν. ΑΤΕΟ (κωδ 505)
Ηµερήσιο κόστος α̟όσβεσης και ε̟ισκευών µηχανήµατος
Κµ=(8ΧA/175Χ100)Χ(km+rm) = (8X71.000/175X100)X(1,941+1,630)=115,90€
Ό̟ου Α κόστος κτήσεως µηχανήµατος
Km, rm µηνιαίος συντελεστής εξυ̟/σεως κεφαλαίου και µηνιαίος συντελεστής ε̟ισκευών
αντίστοιχα
(τιµές α̟ό ̟ίνακα 1 Ν. ΑΤΕΟ)
Υ̟ολογισµός καυσίµων – Χειριστή
∆ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ∆ΙΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΛΚΟΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
∆α̟άνη λι̟αντικών λαµβάνεται 20% των καυσίµων του φορέα έλξεως ΆΡΑ Κλ= 32,66€
Ηµερήσια δα̟άνη (505) = Κµ+ Κλ= 115,90 +32,66=148,56€
Ηµερήσια δα̟άνη µηχανήµατος αµµοκαθαρισµού σε λειτουργία – H.∆.2εργ: 148,56€
ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΤΩΝ Α ΚΑΙ Β Η.∆.=Η.∆.1+Η.∆.2=461,72+148,56=610,28€
Ωριαία ∆α̟άνη
Ω.∆. =Η.∆./8= 610,28/8 =76,29€
Τιµή ανά µονάδα ε̟ιφανείας Ε.∆.
(Μονάδα ε̟ιφανείας: 1 στρέµµα = 1.000 µ2)

Ι. α. Για αρχικό καθαρισµό ακτής
β. Για καθαρισµό ακτής µε ̟αρουσία ̟έτρας
γ. Για καθαρισµό ακτής µε βρεγµένη άµµο
Α̟όδοση Α1= 3.400 µ2/ώρα=3,4 στρέµµατα / ώρα
Ε.∆.1=Ω.∆./Α1=76,29/3,4= 22,44 €/στρ.
ΙΙ. Για καθαρισµό ακτής µε στεγνή άµµο
Α̟όδοση Α2 = 6.800 µ2/ώρα=6,8 στρέµµατα / ώρα
Ε.∆.2=Ω.∆./Α2=76,29/6,8= 11, 22€/στρ.

Άρθρο 4ον : (ΣΧΕΤ. ΠΡΣ 550)
Γεωργικός ελκυστήρας ισχύος καθαρής στο P.T.O. τουλάχιστον 130 Hp µε δι̟λό διαφορικό
µετά ̟αρελκοµένων, ήτοι εξο̟λισµένος κυρίως µε µαχαίρι ̟ροωθητικό για ̟ροκαταρκτική
εργασία διαµόρφωσης της ακτής ή µε καταστροφέα – φρέζα για ̟ροετοιµασία της ε̟ιφανείας για
καθαρισµό, µε εξάρτηση χλοοκο̟τικού.
Ανάλυση κόστους γεωργικού ελκυστήρα τουλάχιστον
του,(Ηµερήσια δα̟άνη) ήτοι ένας (1) οδηγός ελκυστήρα

130Hp

µετά

του

̟ληρώµατός

1) ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τρίµηνο υ̟ολογισµού: ∆’ 2008
Κόστος µηχανήµατος, για οκτάωρη εργασία.
Ανάλυση κατ’ αναλογία α̟ό Ν. ΑΤΕΟ (κωδ 504)
Ηµερήσιο κόστος α̟όσβεσης και ε̟ισκευών µηχανήµατος
Κµ=(8ΧA/175Χ100)Χ(km+rm) = (8X100.000/175X100)X(1,551+1,303)=130,47€
Ό̟ου Α κόστος κτήσεως µηχανήµατος
Km, rm µηνιαίος συντελεστής εξυ̟/σεως κεφαλαίου και µηνιαίος συντελεστής ε̟ισκευών
αντίστοιχα
(τιµές α̟ό ̟ίνακα 1 Ν. ΑΤΕΟ)
Υ̟ολογισµός καυσίµων
Βηµ= (8 Χ Ne X be X F)/0,85
Ό̟ου be ειδική κατανάλωση καυσίµου (λαµβάνεται 0,23)
Νe ισχύς σε ΗΡ
F συντελεστής φόρτισης, λαµβάνεται 0,6 α̟ό ̟ίνακα 1
0,85 συντελεστής µετατρο̟ής χιλιόγραµµων σε λίτρα
ΑΡΑ Βηµ= (8 Χ 130 Χ 0,23 Χ 0,6)/0,85 = 168,84 λίτρα
Κηµ= 168,84Χ0,97=163,77€
Οδηγός ελκυστήρα (117)
ώρες Κχ=(69,56Χ1,8117/6,67)Χ8= 151,15 €
∆α̟άνη λι̟αντικών λαµβάνεται 10% των καυσίµων ΆΡΑ Κλ= 16,38€
Τελική Ηµερήσια δα̟άνη (504) = Κµ+Κηµ+Κχ+Κλ=130,47+163,77+151,15+16,38= 461,72€
Ηµερήσια δα̟άνη γεωργικού ελκυστήρα τουλάχιστον 130ΗΡ σε λειτουργία – H.∆.1εργ: 461,72€

Άρθρο 5ον : (ΣΧΕΤ. ΑΤΕΟ 509)
Ειδικό όχηµα τύ̟ου UNIMOG ισχύος καθαρής τουλάχιστον 100Hp, µετά της κιβωτάµαξας
του για φόρτωση ε̟’ αυτής α̟ορριµµάτων εν γένει και για την α̟οµάκρυνσή τους α̟ό την ακτή
(̟έτρες, ξύλα, ̟λαστικά, κουτιά αναψυκτικών, γυάλινα µ̟ουκάλια, διάφορες συσκευασίες, φύκια
φερτά υλικά κλ̟.)
Ανάλυση κόστους ειδικού οχήµατος τύ̟ου UNIMOG των 100Hp τουλάχιστον µετά του
̟ληρώµατός του, ήτοι ένας (1) οδηγός
(Ηµερήσια δα̟άνη)
Τρίµηνο υ̟ολογισµού: ∆’ 2008
Κόστος ειδικού οχήµατος, για οκτάωρη εργασία.
Ανάλυση α̟ό Ν. ΑΤΕΟ (κωδ 509)
Ηµερήσιο µίσθωµα ειδικού οχήµατος
Κµ=(8ΧA/175Χ100)Χ(km+rm) =
(8X130000/175X100)X(1,285+1,131)= 143,57€
Ό̟ου Α κόστος κτήσεως ειδικού οχήµατος
Km, rm µηνιαίος συντελεστής εξυ̟/σεως κεφαλαίου και µηνιαίος συντελεστής ε̟ισκευών
αντίστοιχα
(τιµές α̟ό ̟ίνακα 1 Ν. ΑΤΕΟ)
Υ̟ολογισµός καυσίµων
Βηµ= (8 Χ Ne X be X F)/0,85
Ό̟ου be ειδική κατανάλωση καυσίµου (λαµβάνεται 0,23)
Νe ισχύς σε ΗΡ
F συντελεστής φόρτισης, λαµβάνεται 0,45 α̟ό ̟ίνακα 1
0,85 συντελεστής µετατρο̟ής χιλιόγραµµων σε λίτρα
ΑΡΑ Βηµ= (8 Χ 100 Χ 0,23 Χ 0,45)/0,85 = 97,41 λίτρα
Κηµ= 97,41Χ0,97=94,48€
Οδηγός αυτοκινήτου (117)
Κχ=(69,56Χ1,8117/6,67)Χ8= 151,15
∆α̟άνη λι̟αντικών λαµβάνεται 10% των καυσίµων ΆΡΑ Κλ= 9,45€
Τελική Ηµερήσια δα̟άνη (509) = Κµ+Κηµ+Κχ+Κλ= 143,57+94,48+151,15+9,45= 398,65€
Ηµερήσιο κόστος ειδικού οχήµατος = 398,65 Ευρώ

Λιτόχωρο, 14/10/2019
Ο Συντάξας

Συρανίδης Βασίλης
∆ασολόγος –
Περιβαλλοντολόγος, M.Sc.

Λιτόχωρο, 14/10/2019
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Λιτόχωρο, 14/10/2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος
Τµήµατος Περιβάλλοντος και
Πολεοδοµίας

Ο ∆ιευθυντής
Τεχνικών Υ̟ηρεσιών –
Περιβάλλοντος και
Πολεοδοµίας

Μ̟ονοβόλιας Νίκος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., M.Sc.

Βασιλούδας Βασίλης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΚΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ»
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.: 13/2019

ΙIIβ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Άρθρο 1ον : (ΣΧΕΤ. ΠΡΣ 550)
Εργασίες α̟ορρύ̟ανσης της ακτής µε συλλογή και φόρτωση α̟ορριµµάτων εν
γένει ̟ρος α̟οµάκρυνσή των ήτοι ξύλων, ̟ετρών, µεταλλικών αντικειµένων, γυάλινων
µ̟ουκαλιών, κουτιών αναψυκτικών, διαφόρων συσκευασιών, ̟λαστικών, φερτών κλ̟,
ανηγµένες σε γεωργικό ελκυστήρα ισχύος καθαρής στο P.T.O. τουλάχιστον 130 Hp µε
δι̟λό διαφορικό µετά ̟αρελκοµένων, ήτοι εξο̟λισµένο κυρίως µε τσουγκράνα –
καλλιεργητή για συλλογή α̟ορριµµάτων εν γένει ή µε κάδο φόρτωσης α̟ορριµµάτων εν
γένει ̟ρος α̟οµάκρυνσή τους α̟ό την ακτή ή µε ̟λατφόρµα µεταφοράς υλικών και
ενα̟όθεση σε υ̟οδεικνυόµενο α̟ό την Υ̟ηρεσία χώρο.
Τιµή ανά µονάδα ε̟ιφανείας Ε.∆.
(Μονάδα ε̟ιφανείας: 1 στρέµµα = 1.000 µ2)
Ι. Για α̟ορρύ̟ανση ακτής
∆εκαέξι ευρώ και ενενήντα οκτώ λε̟τά ………………………………..…………………16,98€

Άρθρο 2ον : (ΣΧΕΤ. ΠΡΣ 550-ΑΤΕΟ 505)
Εργασίες α̟ορρύ̟ανσης της ευρύτερης ̟αράκτιας ̟εριοχής µε συλλογή και
φόρτωση α̟ορριµµάτων εν γένει ̟ρος α̟οµάκρυνσή των, καθώς και ενα̟όθεση σε
υ̟οδεικνυόµενο α̟ό την Υ̟ηρεσία χώρο ήτοι ξύλων, ̟ετρών, µεταλλικών αντικειµένων,
γυάλινων µ̟ουκαλιών, κουτιών αναψυκτικών, διαφόρων συσκευασιών, ̟λαστικών,
φερτών κλ̟, ανηγµένες σε µηχάνηµα αµµοκαθαρισµού ακτών εφοδιασµένο µε σύστηµα
συλλογής και εκφόρτωσης α̟ορριµµάτων µετά ανατρε̟όµενου κάδου του 1,0µ3
τουλάχιστον, α̟όδοσης σε στεγνή άµµο θεωρητικής τουλάχιστον 17.000µ2/ώρα και
καθαρής, µε εκφόρτωση σε α̟όσταση 2 Κm, 14.000 µ2/ώρα για ακτή ιδανικής εργασίας
άνευ εµ̟οδίων, κ.λ.̟. και 6.800 µ2/ώρα για ακτή σύνθετης εργασίας µετά εµ̟οδίων κ.λ.̟.,
ελκόµενο α̟ό ελκυστήρα δι̟λού διαφορικού ισχύος καθαρής στο P.T.O. τουλάχιστον 130
Hp.
Τιµή ανά µονάδα ε̟ιφανείας Ε.∆.
(Μονάδα ε̟ιφανείας: 1 στρέµµα = 1.000 µ2)
Ι. Για α̟ορρύ̟ανση ευρύτερης ̟αράκτιας ακτής
Σαράντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα ε̟τά λε̟τά ……………..………………………... 44,87€
Άρθρο 3ον : (ΣΧΕΤ. ΠΡΣ 550-ΑΤΕΟ 505)
Εργασίες κυρίως καθαρισµού της ακτής µετά την εκτέλεση των εν γένει εργασιών
̟ροετοιµασίας της, µε κατάλληλα µηχανικά µέσα και ενα̟όθεση σε υ̟οδεικνυόµενο α̟ό

την Υ̟ηρεσία χώρο, ήτοι µε µηχάνηµα αµµοκαθαρισµού ακτών εφοδιασµένο µε σύστηµα
συλλογής και εκφόρτωσης α̟ορριµµάτων µετά ανατρε̟όµενου κάδου του 1,0µ3
τουλάχιστον, α̟όδοσης σε στεγνή άµµο θεωρητικής τουλάχιστον 17.000µ2/ώρα και
καθαρής, µε εκφόρτωση σε α̟όσταση 2 Κm, 14.000 µ2/ώρα για ακτή ιδανικής εργασίας
άνευ εµ̟οδίων, κ.λ.̟. και 6.800 µ2/ώρα για ακτή σύνθετης εργασίας µετά εµ̟οδίων κ.λ.̟.,
ελκόµενο α̟ό ελκυστήρα δι̟λού διαφορικού ισχύος καθαρής στο P.T.O. τουλάχιστον 130
Hp.
Τιµή ανά µονάδα ε̟ιφανείας Ε.∆.
(Μονάδα ε̟ιφανείας: 1 στρέµµα = 1000 µ2)
Ι. α. Για αρχικό καθαρισµό ακτής
β. Για καθαρισµό ακτής µε ̟αρουσία ̟έτρας
γ. Για καθαρισµό ακτής µε βρεγµένη άµµο
Είκοσι δύο ευρώ και σαράντα τέσσερα λε̟τά ……………...……...………..………..….. 22,44€
ΙΙ. Για καθαρισµό ακτής µε στεγνή άµµο
Έντεκα ευρώ και είκοσι δύο λε̟τά …………………...……………..….….….………….. 11,22€
Άρθρο 4ον : (ΣΧΕΤ. ΠΡΣ 550)
Γεωργικός ελκυστήρας ισχύος καθαρής στο P.T.O. τουλάχιστον 130 Hp µε δι̟λό
διαφορικό µετά ̟αρελκοµένων, ήτοι εξο̟λισµένος κυρίως µε µαχαίρι ̟ροωθητικό για
̟ροκαταρκτική εργασία διαµόρφωσης της ακτής ή µε καταστροφέα – φρέζα για
̟ροετοιµασία της ε̟ιφανείας για καθαρισµό, µε εξάρτηση χλοοκο̟τικού.
Ηµερήσια δα̟άνη για οκτάωρη εργασία
Τετρακόσια εξήντα ένα ευρώ και εβδοµήντα δύο λε̟τά….……….…………………….461,72€
Άρθρο 5ον : (ΣΧΕΤ. ΑΤΕΟ 509)
Ειδικό όχηµα τύ̟ου UNIMOG ισχύος καθαρής τουλάχιστον 100Hp, µετά της
κιβωτάµαξας του για φόρτωση ε̟’ αυτής α̟ορριµµάτων εν γένει και για την
α̟οµάκρυνσή τους α̟ό την ακτή (̟έτρες, ξύλα, ̟λαστικά, κουτιά αναψυκτικών, γυάλινα
µ̟ουκάλια, διάφορες συσκευασίες, φύκια φερτά υλικά κλ̟.)
Ηµερήσια δα̟άνη για οκτάωρη εργασία
Τριακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα ̟έντε λε̟τά….…………………………….398,65€
Λιτόχωρο, 14/10/2019

Λιτόχωρο, 14/ 10 /2019
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Λιτόχωρο, 14/ 10 /2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας

Ο Ανα̟ληρωτής Προϊστάµενος
Τµήµατος Περιβάλλοντος και
Πολεοδοµίας

Ο ∆ιευθυντής
Τεχνικών Υ̟ηρεσιών –
Περιβάλλοντος και
Πολεοδοµίας

Συρανίδης Βασίλης
∆ασολόγος –
Περιβαλλοντολόγος, M.Sc.

Μ̟ονοβόλιας Νίκος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., M.Sc.

Βασιλούδας Βασίλης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΡΓΑΣΙΑ: "ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/2019

IV. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΘΜ.
ΤΙΜΟΛ.

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€)

ΜΕΡΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ (€)

1

Εργασίες απορρύπανσης της ακτής µε
συλλογή και φόρτωση απορριµµάτων εν
γένει προς αποµάκρυνσή των, ανηγµένες
σε γεωργικό ελκυστήρα ισχύος
τουλάχιστον 130 ΗΡ, διπλού διαφορικού,
µετά των παρελκοµένων

1

ΣΤΡ.

ΣΧΕΤ. ΠΡΣ 550

690,96

16,98

11.732,50

2

Εργασίες απορρύπανσης της ευρύτερης
παράκτιας περιοχής µε συλλογή και
φόρτωση απορριµµάτων εν γένει προς
αποµάκρυνσή των, ανηγµένες σε
µηχάνηµα αµµοκαθαρισµού ελκόµενο
από ελκυστήρα, ισχύος τουλάχιστον
130ΗΡ, διπλού διαφορικού, των 17.000
µ2/ώρα τουλάχιστον

2

ΣΤΡ.

ΣΧΕΤ. ΠΡΣ 550 ΑΤΕΟ 505

64,50

44,87

2.894,12

3γ

ΣΤΡ.

ΣΧΕΤ. ΠΡΣ 550 ΑΤΕΟ 505

2.653,05

22,44

59.534,44

3

Εργασίες κυρίως καθαρισµού ακτής µε
µηχάνηµα αµµοκαθαρισµού ελκόµενο
από ελκυστήρα ισχύος τουλάχιστον
130ΗΡ, διπλού διαφορικού των 17.000
µ2/ώρα τουλάχιστον
Για καθαρισµό ακτής
α. Αρχικό
β. Με παρουσία πέτρας
γ. µε βρεγµένη άµµο
δ. Για καθαρισµό ακτής µε στεγνή άµµο

3δ

ΣΤΡ.

ΣΧΕΤ. ΠΡΣ 550 ΑΤΕΟ 505

3.979,59

11,22

44.651,00

4

Γεωργικός ελκυστήρας ισχύος
τουλάχιστον 130 ΗΡ, διπλού διαφορικού
µετά παρελκοµένων για προκαταρκτικές
εργασίες διαµόρφωσης ακτής και για
προετοιµασία επιφανείας για καθαρισµό

4

ΗΜΕΡ.

ΣΧΕΤ. ΠΡΣ 550

24,00

461,72

11.081,28

5

Ειδικό όχηµα τύπου UNIMOG ισχύος
τουλάχιστον 100 Hp µετά της
κιβωτάµαξής του για φόρτωση
απορριµµάτων και αποµάκρυνση από την
ακτή

5

ΗΜΕΡ.

ΣΧΕΤ. ΑΤΕΟ
509

7,50

398,65

2.989,88

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 24%
ΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

132.883,22 €
181,30 €
133.064,52 €
31.935,48 €
165.000,00 €
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λιτόχωρο, 14 / 10 / 2019
Ο Συντάξας

Λιτόχωρο, 14 / 10 / 2019
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος
Τµήµατος
Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας

Λιτόχωρο, 14 / 10 / 2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας

Συρανίδης Βασίλης

Μπονοβόλιας Νίκος

Βασιλούδας Βασίλης

∆ασολόγος - Περιβαλλοντολόγος, M.Sc.

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., M.Sc.

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

Λιτόχωρο, Οκτώβριος 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι. Α: ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ
Ι. ΑΡΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Παρουσιάζονται οι γενικές αρχές ̟ου διέ̟ουν την εκτέλεση των εργασιών
καθαρισµού ακτών.
Ειδικότερα σηµειώνεται:
1. Ο καθαρισµός γίνεται µε κριτήριο να µην διαταραχθεί η οικολογία και
εδαφολογική ισορρο̟ία των ακτών
2. Α̟ορρίµµατα είναι υλικά και αντικείµενα ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό ανθρώ̟ινες
δραστηριότητες και όχι τυχόν φυσικές διαµορφώσεις, ακόµα και αν αυτές είναι
̟ροϊόντα ̟εριβαλλοντικής ρύ̟ανσης ανθρω̟ογενούς ̟ροέλευσης.
3. Οι ώρες εργασίας και ο τρό̟ος εργασίας δεν ενοχλεί τους λουόµενους
4. Εάν τα οικολογικά, εδαφολογικά και µορφολογικά χαρακτηριστικά των ακτών το
ε̟ιτρέ̟ουν ο καθαρισµός γίνεται εξ ολοκλήρου µε µηχανικά µέσα ̟ου
εξασφαλίζουν µεγαλύτερη α̟όδοση.
ΙΙ. ΜΕΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Α̟οτελούνται κυρίως α̟ό µηχανήµατα αµµοκαθαρισµού εξο̟λισµένα µε δονητικό
σύστηµα, ελκόµενα α̟ό γεωργικό ελκυστήρα ή αυτοκινούµενα.
ΙΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Χρησιµο̟οιούνται κυρίως µηχανήµατα αµµοκαθαρισµού. Η αρχή του
αµµοκαθαρισµού στηρίζεται στον διαχωρισµό της άµµου α̟ό τα α̟ορρίµµατα και
ε̟ιτυγχάνεται µε την βοήθεια κόσκινου και δονητικού συστήµατος. Με την τεχνική αυτή
καθαρισµού οδηγούνται στον κάδο συλλογής µόνον τα α̟ορρίµµατα α̟αλλαγµένα α̟ό
την άµµο. Ο καθαρισµός µ̟ορεί να εφαρµοσθεί σε βάθος άµµου / αµµοχάλικου έως και
15 cm και ̟εριλαµβάνει α̟ορρίµµατα κάθε µεγέθους.
ΙV. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι γενικές αρχές καθαρισµού είναι οι ακόλουθες:
- Ο καθαρισµός γίνεται µε ειδικά µηχανήµατα ̟ου ̟ροορίζονται α̟οκλειστικά γι’
αυτόν τον σκο̟ό και είναι κατασκευασµένα έτσι ώστε να καθαρίσουν την ακτή χωρίς να
αλλοιώνεται το φυσικό ̟εριβάλλον.
- Σε όλες τις ̟εριοχές και κατά την αρχή του έργου γίνεται ̟ροκαθαρισµός και
α̟οµακρύνονται τα αντικείµενα ̟ου έχουν συσσωρευθεί κατά την διάρκεια του χειµώνα.
- Οι ακτές θα καθαρίζονται κατά ̟ερί̟τωση και κατά τις εργάσιµες ηµέρες, ενώ οι
ώρες εργασίας θα είναι νωρίς το ̟ρωί και αργά το α̟όγευµα έτσι ώστε να µην
̟αρενοχλούνται οι λουόµενοι.
- Της έναρξης των κυρίως εργασιών καθαρισµού των ακτών θα ̟ροηγηθούν οι
̟ροκαταρκτικές εργασίες οι ο̟οίες α̟οσκο̟ούν στην α̟οµάκρυνση της ̟άσης φύσεως
υλικών ̟ου έχουν συσσωρευθεί στις ακτές καθώς ε̟ίσης και στην οµαλο̟οίηση και
ισο̟έδωση των ακτών για την διευκόλυνση των εργασιών του κυρίως καθαρισµού. Οι
̟ροκαταρκτικές εργασίες ̟εριλαµβάνουν την συλλογή, την φόρτωση και την µεταφορά σε
κατάλληλο χώρο α̟όθεσης όλων των α̟ορριµµάτων ̟ου ευρίσκονται στις ακτές(ξύλα,
φύκια, ̟λαστικά, γυαλιά, µεταλλικά αντικείµενα, συσκευασίες, φερτά υλικά κλ̟).
Μετά την εκτέλεση των ̟ροκαταρκτικών εργασιών θα ακολουθήσει ο κυρίως
καθαρισµός των ακτών ο ο̟οίος θα ̟εριλαµβάνει τον ε̟ιµελή αµµοκαθαρισµό µε την

χρήση ειδικών µηχανηµάτων, µε το κοσκίνισµα της άµµου και του ψιλού αµµοχάλικου
µέχρι βάθους 10 cm ούτως ώστε να α̟οµακρυνθούν τα ̟άσης φύσεως µικρότερα
α̟ορρίµµατα ό̟ως: α̟οτσίγαρα, κα̟άκια µ̟ουκαλιών, χαρτάκια κλ̟ ̟ου βρίσκονται
θαµµένα στην άµµο.
Οι ̟ροαναφερθείσες εργασίες θα γίνονται σύµφωνα µε τις τεχνικές καθαρισµού
̟ου ̟εριγράφονται στην ̟αρ. ΙΙΙ χωρίς την ̟ρόκληση ζηµιών στο φυσικό ̟εριβάλλον των
̟αράκτιων ̟εριοχών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι. Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
Ι. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ
Σε οµαλές ακτές µε µικρές κλίσεις και υφιστάµενους δρόµους ̟ροσ̟έλασης ο
καθαρισµός θα γίνεται µε µηχανικά µέσα, ό̟ου δεν υ̟άρχουν άλλοι ̟εριορισµοί.
Ακτές ή τµήµατα ακτών ̟ου είναι δυσ̟ρόσβατες θα καθαρίζονται µε χειρωνακτική
εργασία και µε µικρά χειροδηγούµενα µηχανήµατα.
ΙΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΩΝ ΑΠΟ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ
Σε ̟ολλές ακτές του Νοµού ̟αρατηρείται αυτοφυής βλάστηση, τυ̟ική για την
̟εριοχή της Μεσογείου. Ό̟ου υ̟άρχουν κλίσεις του εδάφους η βλάστηση συγκρατεί το
έδαφος (χώµα, αµµοθίνες). Οι ζώνες αυτές των ακτών ε̟ιβάλλεται να καθαρίζονται
χειρωνακτικά, ήδη η ε̟έµβαση µηχανηµάτων θα κατέστρεφε τη βλάστηση µε συνέ̟εια τη
διάβρωση των ακτών.
Η συγκεκριµένη µέθοδος µηχανισµού καθαρισµού των ακτών καθορίζεται α̟ό τη
σύσταση του εδάφους.
Οι ακτές της Πιερίας α̟οτελούνται α̟ό χώµα, άµµο, χαλίκι, κροκάλες ή
συνδυασµούς αυτών. Μόνο στην ̟ερί̟τωση της άµµου και του ψιλού αµµοχάλικου έχει
νόηµα και συνε̟ώς θα εφαρµοστεί αναµόχλευση σ’ ένα βάθος µέχρι 15 cm
(αµµοκαθαρισµός). Το υλικό ̟ου αφαιρείται α̟ό το έδαφος διέρχεται ένα κόσκινο ̟ου
συγκρατεί τα α̟ορρίµµατα ενώ ταυτόχρονα ε̟ιστρέφει την άµµο και τα χαλίκια. Σε
χωµάτινες ή αµιγώς κροκαλώδεις ακτές ο καθαρισµός ε̟ιβάλλεται να είναι αυστηρά
ε̟ιφανειακός, είτε µε την µέθοδο της α̟ορρόφησης των α̟ορριµµάτων είτε χειρωνακτικά.
Θεωρείται ̟εριβαλλοντικά ασύµβατος ο καθαρισµός των ακτών διαµέσου της
α̟λής εκχωµάτωσής τους, δηλαδή την αφαίρεση ταυτόχρονα µε τα α̟ορρίµµατα και του
συστατικού υλικού τους.
ΙΙΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ
Οι κατά τό̟ους φυσικές δια̟λάσεις, ̟έραν της αισθητικής τους αξίας, α̟οτελούν
µικρά οικοσυστήµατα ̟ου διατηρούν την οικολογική ισορρο̟ία στις ακτές. Οι
̟ερισσότερες δια̟λάσεις είναι φυσικής ̟ροέλευσης, ορισµένες όµως µ̟ορεί να είναι και
ανθρω̟ογενούς ̟ροέλευσης, ό̟ως ̟.χ. οι καλαµιές ̟ου ανα̟τύσσονται µέχρι σχεδόν τη
θάλασσα και οφείλονται στη ρύ̟ανση του εδάφους α̟ό οικιακά λύµατα. Τούτο δεν
µειώνει την οικολογική και αισθητική τους αξία. Η βλάστηση θα ̟ρέ̟ει να ̟ροστατευθεί
αφ’ ενός εφαρµόζοντας χειρωνακτική συλλογή των α̟ορριµµάτων ̟ου συγκεντρώνονται
µέσα και γύρω α̟ό τα φυτά, αφ’ ετέρου µε ̟ροσεκτική συντήρηση και καλλω̟ισµό.
Ύστερα α̟ό εξέταση των το̟ικών χαρακτηριστικών µ̟ορεί να εφαρµοστεί ε̟ιφανειακά

µηχανική κο̟ή (χόρτα, καλάµια) µέρους των φυτών κατά την ο̟οία δεν ̟αραµορφώνεται
η µορφολογία του εδάφους ούτε καταστρέφεται το ριζικό σύστηµα και εν συνεχεία
α̟οµάκρυνση των υ̟ολειµµάτων χειρονακτικά και αυστηρά χωρίς µηχανική
α̟ορρόφηση. Η ιδανική λύση είναι ο συνδυασµός της ε̟ιφανειακής χορτοκο̟ής µε τον
µικροτεµαχισµό των στελεχών των φυτών και εν συνεχεία α̟όθεση των υ̟ολειµµάτων ε̟ί
τό̟ου µε στόχο τη δηµιουργία φυσικού λι̟άσµατος και τη χρησιµο̟οίηση του τελευταίου
για τη συντήρηση-καλλω̟ισµό της βλάστησης και την αναβάθµιση των ακτών. Ιδιαίτερη
̟ροσοχή ̟ρέ̟ει να δοθεί κατά την εκτέλεση του έργου στην ̟ροστασία των θινών.
ΙV. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΚΙΩΝ
Ένα τυ̟ικό ̟ροϊόν της θαλάσσιας ρύ̟ανσης είναι η µεγάλη ανά̟τυξη φυκιών και
άλλων (ευτροφισµός). Τα φύκια εκβράζονται στις ακτές, ό̟ου σα̟ίζουν ενώ α̟οτελούν
̟αράλληλα και εστία συγκέντρωσης άλλων α̟ορριµµάτων. Θέµα κο̟ής των φυκιών στη
θάλασσα δεν τίθεται γιατί δεν είναι σκό̟ιµο α̟ό οικολογικής-εδαφολογικής σκο̟ιάς.
Προτείνεται η α̟οµάκρυνση των φυκιών α̟ό τις ακτές µε µηχανικά µέσα ̟ου δεν
θα αλλοιώνουν τη σύσταση των ακτών (άµµος, χαλίκι, βότσαλα, κροκάλες). Θεωρείται η
χρήση τσά̟ας εκσκαφής ή άλλων ̟αρόµοιων µέσων ως ̟εριβαλλοντικά ασύµβατη.
V. ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
Η αισθητική εικόνα των ακτών συχνά αλλοιώνεται α̟ό την ύ̟αρξη ακαλαίσθητων
διαφηµιστικών ̟ινακίδων, εγκαταλελειµµένων ̟ινακίδων, µεταλλικών κατασκευών,
̟λακών α̟ό τσιµέντο µε σιδηροδοκούς, σα̟ισµένων ̟άγκων και ̟λήθους ̟εταµένων
βαριών αντικειµένων.
Ε̟ιβάλλεται η α̟οµάκρυνσή τους ̟ριν την έναρξη της κολυµβητικής σαιζόν, έτσι
ώστε οι ακτές να διαθέτουν την αισθητικά α̟οδεκτή εικόνα και να γίνονται ̟όλος έλξης
των κολυµβητών.
Ταυτόχρονα θα διευκολυνθεί κατ’ αυτόν τον τρό̟ο και ο ε̟όµενος κυρίως
καθαρισµός των ακτών µε µηχανικά µέσα.
VI. ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Η συλλογή των ε̟ι̟λεόντων α̟ορριµµάτων µ̟ορεί να γίνει α̟ό θαλάσσης µε τη
χρήση α̟λών µέσων (̟.χ. α̟όχη) και δεν ̟αρουσιάζει καµία ̟εριβαλλοντική ε̟ί̟τωση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ.: ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ
Ι. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Για τον καθαρισµό των ακτών του Ν. Πιερίας α̟αιτούνται υψηλών α̟οδόσεων
µηχανήµατα ικανά για σειρά σύνθετων εργασιών στην ακτή καθώς και ειδικά
α̟ορριµµατοφόρα για την εκκένωση των κάδων. Ο υ̟όλοι̟ος εξο̟λισµός ̟ου α̟αιτείται
είναι κυρίως γεωργικοί ελκυστήρες ισχύος τουλάχιστον 120ΗP, µε κίνηση σε όλους τους
τροχούς, οι ο̟οίοι θα συνεργασθούν µε µια σειρά ̟αρελκοµένων εξαρτήσεων, ήτοι µε
κάδο φόρτωσης, ̟ροωθητικό µαχαίρι, εξάρτηµα συλλογής φυκιών, ειδικά εξαρτήµατα
̟ροκαθαρισµού, ήτοι σε γενικές γραµµές ο ελκυστήρας µετά των ̟αρελκοµένων του είναι
κατάλληλος για τις ̟ροκαταρκτικές εργασίες διαµόρφωσης ακτής και για την

̟ροετοιµασία της για καθαρισµό. Παράλληλα µ̟ορεί να συνεργασθεί µε ειδικό
χορτοκο̟τικό εξάρτηµα κλ̟.
Τον εξο̟λισµό αυτό διαθέτει το σύνολο σχεδόν των ασχολουµένων ε̟αγγελµατικά
µε την εργασία καθαρισµού ακτών, ο̟ότε µ̟ορούν να εξυ̟ηρετήσουν µέσα στα ̟λαίσια
µιας σχετικής εργολαβίας, χωρίς να είναι α̟αραίτητο να διαθέτει τον εξο̟λισµό ο
εργοδότης. Ε̟ίσης, οι ασχολούµενοι µε τον καθαρισµό των ακτών µ̟ορούν εκ
̟αραλλήλου να χρησιµο̟οιήσουν, αν α̟αιτείται και ̟ρόσθετο, ̟έραν του
̟ροαναφερόµενου, εξο̟λισµό δικό τους ή µισθωµένο α̟ό τους ίδιους, ό̟ως µικρά
χειροδηγούµενα µηχανήµατα για καθαρισµό ̟ολύ µικρών τµηµάτων ̟αραλιών, µέσου
και µικρότερου µεγέθους µηχανήµατα ακτών, φορτηγά τύ̟ου UNIMOG για συλλογή
ογκωδών και µεταφορά τους στα κοντέινερ, κοινά ανατρε̟όµενα για µεταφορά των
κοντέινερ και για µεταφορές γενικώς κλ̟ καθώς και σηµαντικό αριθµό εργατών για
χειρωνακτικές εργασίες.
Κατό̟ιν όσων εκτενώς αναλύσαµε, ̟ιστεύουµε ότι δώσαµε µια εικόνα όσον αφορά
τον εξο̟λισµό ̟ου θα χρησιµο̟οιηθεί για την αναβάθµιση και καθαρισµό των ακτών
τουριστικών ̟εριοχών του Νοµού Πιερίας.
ΙΙ. ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Η ανάλυση δεδοµένων του µηχανικού εξο̟λισµού ̟ροσδιόρισε το είδος των
µηχανηµάτων ̟ου αφορούν τον καθαρισµό των ακτών, ̟λην όµως η αναβάθµιση των
ακτών ως µια σαφώς ευρύτερη έννοια αυτής του καθαρισµού, οφείλει να ̟εριλαµβάνει
κατ’ α̟όλυτο τρό̟ο τη συλλογή, α̟οκοµιδή και διάθεση των α̟ορριµµάτων των ακτών.
Προκειµένου δε να υλο̟οιηθεί αυτό α̟αιτούνται τα κατάλληλα α̟ό τεχνικής,
λειτουργικής και αισθητικής ά̟οψης µέσα, διαχωριζόµενα στις εξής κατηγορίες:
α. Κάδοι το̟οθετηµένοι στις ακτές, σε τακτά διαστήµατα για εξυ̟ηρέτηση των λουόµενων,
̟λαστικοί, τυ̟ο̟οιηµένοι κατά DIN ώστε να είναι δυνατή η εκκένωσή τους µέσω ειδικού
ανυψωτικού µηχανήµατος α̟ορριµµατοφόρου, χωρητικότητας 120 LT, µε ̟λάγιο
άνοιγµα ώστε τα α̟ορρίµµατα να είναι αθέατα. Οι κάδοι αυτοί θα εκκενώνονται α̟ό
ειδικά α̟ορριµµατοφόρα τύ̟ου UNIMOG ̟ου θα κινούνται στην ακτή.
β. Κάδοι το̟οθετηµένοι στους ̟αραλιακούς δρόµους, σε τακτά διαστήµατα, για
εξυ̟ηρέτηση κυρίως ̟ερι̟ατητών και δευτερευόντως λουοµένων, ̟λαστικοί,
χωρητικότητας κυρίως 50 LT,και σε ̟εριορισµένο αριθµό 120 LT, µε ̟λάγιο άνοιγµα ώστε
τα α̟ορρίµµατα να είναι αθέατα. Οι κάδοι αυτοί θα εκκενώνονται α̟ό τα
α̟ορριµµατοφόρα του Συνδέσµου συλλογής α̟ορριµµάτων ή των ̟αραλιακών Ο.Τ.Α.
του Ν. Πιερίας.
γ. Κοντέινερ ανοξείδωτης κατασκευής, καταλλήλου χωρητικότητας, κυρίως για τα
α̟ορρίµµατα ̟ου συλλέγουν τα µηχανήµατα καθαρισµού ακτών.
ΙΙΙ. ΛΟΙΠΑ
Στην κατηγορία αυτή υ̟άγονται τα κινητά ̟ερί̟τερα ενηµέρωσης του κοινού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΙΚΑ
Ι. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΙΙ. ΜΕΣΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΙΙΙ. ΛΟΙΠΩΝ
Ι. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

1.

Μηχανήµατα καθαρισµού ακτών ελαστικοφόρα.
Μηχάνηµα καθαρισµού ακτής µετά συστήµατος συλλογής και εκφόρτωσης
α̟ορριµµάτων, µετά ανατρε̟όµενου κάδου του 1m3 τουλάχιστον, ελκόµενου τύ̟ου
α̟ό ελκυστήρα ισχύος τουλάχιστον 130ΗP, κατάλληλο για την εκτέλεση εργασιών
καθαρισµού των ακτών, θεωρητικής α̟όδοσης καθαρισµού τουλάχιστον 17000
m2/ώρα,(στεγνή άµµος) εξο̟λισµένο µε ειδικό κόσκινο δονητικού τύ̟ου ή µε άλλο
ισοδύναµο σύστηµα ώστε να εξασφαλίζει ε̟ιµεληµένο καθαρισµό της άµµου µε
α̟οτελεσµατική συγκέντρωση και α̟οµάκρυνση των σκου̟ιδιών και µε ̟αράλληλη
ενα̟όθεση της άµµου στην ακτή, τέλεια κοσκινισµένης. ∆υνατότητα εκκένωσης των
συλλεγοµένων σε κοντέινερ ή φορτηγά. Θα είναι κατάλληλο για όλες τις ̟αραλίες
ανεξαρτήτως της υφής της άµµου (στεγνή, υγρή, ακτή µε φύκια, σκου̟ίδια, κοχύλια,
µύδια, χαλίκια).
Η λειτουργία του γενικά δε θα δηµιουργεί συνθήκες ιδιαίτερης όχλησης κοντά σε
ξενοδοχειακές µονάδες (χαµηλή στάθµη θορύβου-λίγη σκόνη).
Το µηχάνηµα θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε σχετικά µικρά τµήµατα
̟αραλιών ώστε να εξασφαλίζει ευελιξία για καθαρισµό ανάµεσα σε οµ̟ρέλες. Θα είναι
εξο̟λισµένο µε ειδική εξάρτηση ώστε η τελική διαµόρφωση της ακτής να γίνεται
ελεύθερα, χωρίς ̟ίεση, για να ανα̟νέει η άµµος. Θα ̟αρέχει την δυνατότητα
το̟οθέτησης διαφόρων τύ̟ων κόσκινου αναλόγως του τύ̟ου και της υφής της άµµου
και της ̟αραλίας.
2. Γεωργικοί ελκυστήρες
Γεωργικός ελκυστήρας δι̟λού διαφορικού, ισχύος τουλάχιστον 130HP, µε καµ̟ίνα
ασφαλείας, υδραυλικό τιµόνι, κλιµατισµό, κλ̟ για την λειτουργία των µηχανηµάτων
καθαρισµού ακτών.
3. Α̟ορριµµατοφόρα οχήµατα
Α̟ορριµµατοφόρο όχηµα τύ̟ου UNIMOG, τύ̟ου ̟εριστρεφόµενου τυµ̟άνου
χωρητικότητας τουλάχιστον 6m3 για την εκκένωση των κάδων των ακτών.
ΙΙ. ΜΕΣΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
1.
Κάδοι ̟λαστικοί κατά DIN των 120 LT, µετά ̟λαγίου ανοίγµατος, το̟οθετηµένων
στην ακτή, ανθεκτικών στην ηλιακή ακτινοβολία, για συλλογή α̟ορριµµάτων των
λουοµένων. Η εκκένωσή τους θα γίνεται α̟ό το ειδικό α̟ορριµµατοφόρο τύ̟ου
UNIMOG.
2.
Κάδοι ̟λαστικοί κατά DIN των 50 LT, και ορισµένοι των 120 LT, µετά ̟λαγίου
ανοίγµατος, το̟οθετηµένοι σε ̟αραλιακούς οδούς, για συλλογή α̟ορριµµάτων κυρίως
̟ερι̟ατητών και δευτερευόντως λουόµενων. Η εκκένωσή τους θα γίνεται α̟ό τα
συνήθη α̟ορριµµατοφόρα του Συνδέσµου συλλογής α̟ορριµµάτων ή των
̟αραλιακών Ο.Τ.Α. του Ν. Πιερίας.
3.
Κοντέινερ χωρητικότητας τουλάχιστον 6m3, ανοξείδωτης κατασκευής, κυρίως για
τα α̟ορρίµµατα ̟ου συλλέγουν τα µηχανήµατα ακτών.
III. ΛΟΙΠΩΝ
Κινητό ̟ερί̟τερο ενηµέρωσης κοινού, καλαίσθητο,
συναρµολόγηση και α̟οσυναρµολόγησή του.

εύκολο
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µεταφορά,

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ
1. Οι ̟αραλιακοί οικισµοί Βαρικού, Σιδ. Σταθµού, Γρίτσας, Πλάκας, Λε̟τοκαρυάς,
Παντελεήµονα, Πλαταµώνα, Πόρων και Σκοτίνας διαθέτουν ̟αράκτια ζώνη ̟ροσιτή
στους κατοίκους του Νοµού και στους ε̟ισκέ̟τες Έλληνες και ξένους. Ο µεγάλος αριθµός
των ε̟ισκε̟τών ε̟ιτάσσει ό̟ως οι ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες είναι ανάλογες για την
δηµιουργία ευχάριστων εντυ̟ώσεων και κατ’ ε̟έκταση για την διατήρηση του
τουριστικού ρεύµατος. Μία εκ των ̟λέον σηµαντικών υ̟ηρεσιών ̟ου ̟ρέ̟ει να ̟αρέχεται
είναι και αυτή της καθαρής ακτής.
2. Εργασίες ε̟ιλεκτικού καθαρισµού ακτής γίνονται µέχρι τώρα κυρίως µε ευθύνη
του ∆ήµου στα όρια των ̟αραλιακών οικισµών και ελάχιστα στην ευρύτερη ̟εριοχή µε
συνέ̟εια να µην ε̟ιτυγχάνεται η α̟αιτούµενη ̟οιότητα του ̟εριβάλλοντος.
ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ
Σε ̟ολλά τµήµατα της ακτής υφίσταται αυτοφυής βλάστηση η ο̟οία σε ̟ερι̟τώσεις
κλίσεων χρησιµεύει για συγκράτηση του εδάφους. Η ε̟έµβαση στα τµήµατα αυτά για
καθαρισµό τους θα ̟ρέ̟ει να είναι ιδιαίτερα ̟ροσεκτική για να α̟οφεύγεται η
καταστροφή της βλάστησης.
ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ
Κάθε ακτή έχει το δικό της ιδιαίτερο στοιχείο ̟ου εξασφαλίζει την αντίστοιχη
ισορρο̟ία της. Κρατούσα αρχή είναι κατ’ αρχήν αυτή της µη διατάραξης αυτής της
ισορρο̟ίας. Οι κατά ̟εριοχές φυσικές δια̟λάσεις διαµορφώνουν ιδιαίτερα,
̟εριορισµένης µορφής, οικοσυστήµατα.
Στα τµήµατα εκείνα της ακτής ό̟ου υ̟άρχει βλάστηση θα ̟ρέ̟ει να ληφθεί
ιδιαίτερη ̟ρόνοια για να διατηρηθεί. Θα ̟ρέ̟ει κατ’ αρχήν να α̟οµακρυνθούν τα ̟άσης
φύσεως α̟ορρίµµατα και εκ ̟αραλλήλου να υ̟άρξει µέριµνα συντήρησης των φυτών.
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ∆. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ
Η ευρύτερη ̟αράκτια ζώνη του Βαρικού, του Σιδ. Σταθµού, της Γρίτσας, της
Πλάκας, της Λε̟τοκαρυάς, του Παντελεήµονα, του Πλαταµώνα, των Πόρων και της
Σκοτίνας έχει υ̟οστεί αλλοίωση της αισθητικής της εξαιτίας εγκαταλελειµµένων
αντικειµένων και ετερόκλητων υλικών. Για την α̟οκατάσταση της αισθητικής ε̟ιβάλλεται
η α̟οµάκρυνση όλων των ξένων αντικειµένων α̟ό την ακτή µέσω κατάλληλων
µηχανικών µέσων. Άλλωστε, για να υ̟άρξει οργανωµένος αµµοκαθαρισµός κατά την
διάρκεια της θερινής ̟εριόδου, θα ̟ρέ̟ει α̟αραίτητα να ̟ροηγηθεί η α̟οµάκρυνση όλων
των ογκωδών αντικειµένων.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ε. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ
Για τον καθαρισµό της ακτής α̟αιτούνται ειδικής κατηγορίας µηχανήµατα,
κατάλληλα για συλλογή α̟ορριµµάτων α̟ό την ακτή, µε δυνατότητα εκκένωσης των
συλλεγοµένων σε κοντέινερ ή φορτηγά και ικανά να διασφαλίσουν υψηλής ̟οιότητας
εργασία καθαρισµού. Ο υ̟όλοι̟ος εξο̟λισµός ̟ου α̟αιτείται είναι κυρίως ελκυστήρες
εξο̟λισµένοι µε σειρά ̟αρελκοµένων εξαρτήσεων ήτοι κάδο φόρτωσης, ̟ροωθητικό
µαχαίρι, εξάρτηµα συλλογής φυκιών και ειδικά εξαρτήµατα ̟ροκαθαρισµού, για την
εκτέλεση των ̟ροκαταρκτικών εργασιών διαµόρφωσης της ακτής και για την
̟ροετοιµασία της για καθαρισµό.
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ
Η υ̟ό στοιχείο Ε ανάλυση ̟ροσδιόρισε το είδος των µηχανηµάτων ̟ου αφορούν
τον καθαρισµό της ακτής, ̟λην όµως η αναβάθµιση της ακτής, ως µια σαφώς ευρύτερη
έννοια αυτής του καθαρισµού, οφείλει να ̟εριλαµβάνει κατ’ α̟όλυτο τρό̟ο την συλλογή,
α̟οκοµιδή και διάθεση των α̟ορριµµάτων της ακτής. Προκειµένου δε να υλο̟οιηθεί
αυτό α̟αιτούνται τα κατάλληλα α̟ό τεχνικής, λειτουργικής και αισθητικής ά̟οψης µέσα,
διαχωριζόµενα στις εξής κατηγορίες:
α. Κάδοι το̟οθετηµένοι στην ακτή, σε τακτά διαστήµατα, για εξυ̟ηρέτηση των
λουοµένων, ̟λαστικοί, τυ̟ο̟οιηµένοι χωρητικότητας κυρίως 120 LT, µε εσωτερική µαύρη
σακούλα και ̟λάγιο άνοιγµα ώστε τα α̟ορρίµµατα να είναι αθέατα. Οι µεγάλες µαύρες
εσωτερικές σακούλες των κάδων θα συλλέγονται µε όχηµα UNIMOG και θα µεταφέρονται
σε σηµείο ̟ροσιτό στο α̟ορριµµατοφόρο.
β. Κάδοι το̟οθετηµένοι στους ̟αραλιακούς δρόµους και ̟εζόδροµους, σε τακτά
διαστήµατα, για εξυ̟ηρέτηση κυρίως ̟ερι̟ατητών και δευτερευόντως λουοµένων,
̟λαστικοί, χωρητικότητας κυρίως 50 LT και σε ̟εριορισµένο αριθµό 120 LT, µε εσωτερική
µαύρη σακούλα και ̟λάγιο άνοιγµα ώστε τα α̟ορρίµµατα να είναι αθέατα. Η εκκένωσή
τους θα γίνεται α̟ευθείας σε α̟ορριµµατοφόρα του ΣΑ∆ΑΠ.
γ. Κοντέινερ κατάλληλης χωρητικότητας, κυρίως για την ̟ροσωρινή α̟οθήκευση
των α̟ορριµµάτων ̟ου συλλέγουν τα µηχανήµατα καθαρισµού ακτής.
δ. Κινητό ̟ερί̟τερο ενηµέρωσης
ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ζ. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΗΣ
Το ετήσιο κόστος καθαρισµού ακτής των ̟αραλιακών οικισµών και της ευρύτερης
̟εριοχής ανέρχεται σε 55.000,00€. Tο κόστος των 55.000,00€ γίνεται α̟οδεκτό α̟ό το
γεγονός ότι στις ακτές ̟ου δεν είναι καθαρές δηµιουργούνται, ̟λην του αντιαισθητικού
θεάµατος, µια σειρά ̟ροβληµάτων στην ∆ηµόσια Υγεία και το ̟εριβάλλον.

