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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
για τον καθαρισμό των χερσαίων ζωνών 
Λιμένων και αλιευτικών καταφυγίων νήσου 
Χίου για χρονική διάρκεια 12 μηνών  

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάχθηκε προκειμένου να καθορίσει το αντικείμενο για τον 
καθαρισμό των χερσαίων ζωνών Λιμένων και αλιευτικών καταφυγίων νήσου Χίου για χρονική 
διάρκεια 12 μηνών 
 
Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΙΟΥ 
Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 

1. Τον  καθαρισμό από τα σκουπίδια στο τμήμα της χερσαίας ζώνης του Κεντρικού Λιμένα 
Χίου (πεζοδρόμια, δρόμοι, κρηπιδώματα, παρτέρια κ.λ.π.) από το πράσινο φανάρι μέχρι το 

κόκκινο καθημερινά καθώς και την οδό Κλ. Νενητούση και γενικότερα όλη η χερσαία ζώνη 

του κεντρικού Λιμένα Χίου, ενώ κατά τους θερινούς μήνες από 1η Ιουνίου έως 31η 
Αυγούστου, ο καθαρισμός της χερσαίας ζώνης θα πραγματοποιείται δύο φορές κάθε ημέρα, 

μία πρωινή έως και τις 13:00 και μία απογευματινή έως και τις 20:00. 

2. Τον καθαρισμό στα καλάθια απορριμμάτων της ζώνης του Λιμένα (να αδειάζουν από 
σκουπίδια και να αλλάζουν οι σακούλες καθημερινά και να πλένονται κάθε 15 ημέρες). 

3. Το πλύσιμο της ασφάλτου της χερσαίας ζώνης, καθώς και το πλύσιμο και επιμελή 

καθαρισμό των νέων πεζοδρομίων (από τσίχλες στίγματα κ.λ.π.) της κεντρικής και νότιας 

προκυμαίας, στο τμήμα διέλευσης των πεζών, δηλαδή από το κράσπεδο και σε πλάτος 

τριών μέτρων. (εμβαδού 1.510 m2) τρεις (3) φορές ετησίως και από την οικοδομική γραμμή 

μέχρι το οδόστρωμα (εμβαδού 3.530 m2) μία (1) φορά ετησίως, σε ημέρες που θα οριστούν 
από την Υπηρεσία. 

4. Τον καθαρισμό όλης της Λιμενολεκάνης με χρήση πλωτών μέσων, από επιπλέοντα 

απορρίμματα κάθε Παρασκευή και εκτάκτως μετά από εντολή της Υπηρεσίας ανάλογα με 
όποια ανάγκη προκύψει.  

5. Τον καθαρισμό των παρτεριών που βρίσκονται κατά μήκος της οδού Νεωρίων και στην 

νότια προκυμαία του Κεντρικού Λιμένα Χίου (καθάρισμα από απορρίμματα κ.λ.π.) 
καθημερινά, 

6. Τον καθαρισμό των γραφείων και των χώρων υγιεινής του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Χίου (εμβαδού δαπέδων 120,67m2) ως εξής: 
Δύο φορές την εβδομάδα καθαρισμός των γραφείων και των W.C. (σκούπισμα, 

σφουγγάρισμα, ξεσκόνισμα, άδειασμα και πλύσιμο των καλαθιών απορριμμάτων, πλύσιμο 

των χώρων υγιεινής). 
Δύο φορές το μήνα γενικός καθαρισμός όλων των θυρών (εμβαδού 56 m2) και των 

υαλοπινάκων (εμβαδού 58 m2) της υπηρεσίας. (Συνολικού εμβαδού 114 m2) 

Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 600 ημερομίσθια στη διάρκεια της σύμβασης είτε με πλήρες 
ωράριο είτε με ημιαπασχόληση  ανάλογα με τις ανάγκες του Λιμένα ως εξής: 

Ένα ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης καθημερινά και ώρες από 06:00-14:00 από Δευτέρα έως 

Σάββατο. (312 ημερομίσθια). 
Κατά τους θερινούς μήνες (Ιούνιο-Ιούλιο και Αύγουστο) θα απασχολείται ένα επί πλέον άτομο 

καθημερινά (και Κυριακές) με πλήρες ωράριο. (92 ημερομίσθια).  



Για το πλύσιμο και επιμελή καθαρισμό των πεζοδρομίων της κεντρικής προκυμαίας,  από τσίχλες, 

ίχνη ελαστικών, στίματα κ.λ.π. και πλύσιμο των κάδων (76 ημερομίσθια). 

Τα υπόλοιπα 120 ημερομίσθια θα πραγματοποιηθούν είτε σε τετράωρα εργασίας είτε σε πλήρη 
ημερομίσθια τα οποία αναλύονται ως εξής: 

Από αυτά τα 104 τετράωρα εργασίας θα γίνουν για τον εβδομαδιαίο καθαρισμό των γραφείων του 

Δ.Λ.Τ. Χίου (δύο φορές την εβδομάδα) δηλαδή 52 ημερομίσθια και 12  επί πλέον ημερομίσθια στον 
μηνιαίο καθαρισμό των γραφείων. Συνολικά στον καθαρισμό των γραφείων αντιστοιχούν  64 

πλήρη ημερομίσθια. 

Για τον εβδομαδιαίο καθαρισμό της λιμενολεκάνης από επιπλέοντα απορρίμματα απαιτούνται 52 
τετράωρα εργασίας που αντιστοιχούν σε 26 πλήρη ημερομίσθια. 

Τα εναπομείναντα 30  ημερομίσθια  θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης για 

το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων είτε σε ημιαπασχόληση είτε σε πλήρη  απασχόληση.  
Το πλύσιμο των κάδων θα γίνεται τις ώρες που εξυπηρετεί τον ανάδοχο αφού προηγουμένως έχει 

ενημερώσει τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν την Υπηρεσία.  

Για τα για έκτακτα περιστατικά θα ανταποκρίνεται το ταχύτερο δυνατόν στο κάλεσμα της 

Υπηρεσίας. 

 

 
 

 

 



Β. ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ  Eoλ=43.610m2 

Προβλέπεται να γίνουν εργασίες καθαρισμού και ευπρεπισμού, των  χερσαίων ζωνών των 
Λιμένων και αλιευτικών καταφυγίων της βόρειας Χίου και συγκεκριμένα  

των Λιμένων συνολικής επιφάνειας  ΕΛ=29.990m2 : 

 Λαγκάδας, από κόκκινο φανό μέχρι πεζογέφυρα Ε=9.620τ.μ. 

 

 

 

 Καρδαμύλων, από παλιό Δημαρχείο μέχρι την εκβολή του χειμάρρου νότια του 
ανεμόμυλου Ε=4.980τ.μ. και 

 

 

 

 



 Λιμνιών, (δύο τμήματα) 1. Το τουριστικό καταφύγιο με επιφάνεια χερσαίας ζώνης 
ΕΚ=5.640m2  εντός του οποίου υπάρχουν χώροι υγιεινής εμβαδού ΕΥ=9.60m2    και  

2. Την χερσαία ζώνη του  Λιμένα με επιφάνεια ΕΖ=9.750m2    

Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 40 ημερομίσθια στη διάρκεια της σύμβασης είτε με πλήρες 
ωράριο είτε με ημιαπασχόληση . 

 

  

 

 

 

 

Καθώς και των Aλιευτικών Kαταφυγίων συνολικής επιφάνειας  EΚ=13.620m2 

 

 

 

 

 Καστέλου Ε=3.550m2,  

 



 Τριών Μύλων Ε=3.060m2 ,  

 

 

 Δασκαλόπετρας Ε=2.960m2 και  

 

 

 

 Παντουκιούς Ε=4.050m2. 

  

 

 



  

Συγκεκριμένα θα γίνουν καθαρισμοί των δρόμων, των πλατειών των κρηπιδωμάτων και 
λοιπών κοινοχρήστων χώρων της ζώνης των Λιμένων και των Αλιευτικών καταφυγίων, από 
απορρίμματα, φύλα των δέντρων, ξερά χόρτα, φερτά υλικά και λοιπά απορρίμματα. Θα γίνει 
κοπή χόρτων όπου απαιτείται με χρήση χορτοκοπτικών φορητών μηχανημάτων. Οι εργασίες 
αυτές θα εκτελεστούν κυρίως με τα χέρια. Όπου είναι δυνατόν θα συνδράμουν και 
μηχανήματα για τις εργασίες καθαρισμών.    

Ανάλογες εργασίες προβλέπεται να γίνουν και στο τμήμα  της παραλίας   που βρίσκεται 
εντός της χερσαίας ζώνης των λιμένων και των αλιευτικών καταφυγίων  από φύκια, 
σκουπίδια και ξύλα τα οποία έχουν εναποτεθεί και συσσωρευτεί σε αυτές.  

Αναλυτικά οι εργασίες ανά Λιμένα και αλιευτικό καταφύγιο περιγράφονται στο παράρτημα 
Ι των τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθεί την παρούσα. 

 

Γ. ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΧΙΟΥ   Eoλ=50.110m2 

Προβλέπεται να γίνουν εργασίες καθαρισμού και ευπρεπισμού, των  χερσαίων ζωνών των 

Λιμένων και αλιευτικών καταφυγίων της νότιας Χίου και συγκεκριμένα των Λιμένων: 

 Μεστών,   ΕΛ=29.160m2. 

 

 

Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 30 ημερομίσθια στη διάρκεια της σύμβασης είτε με πλήρες 
ωράριο είτε με ημιαπασχόληση. 

 

Καθώς και των αλιευτικών καταφυγίων συνολικής επιφάνειας  ΕΚ=20.950m2: 

 Αγ. Ερμιόνης     Ε=5.180m2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 Αγ. Ιωάννη Καλλιμασιάς  Ε=2.020m2    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Καταράκτη    Ε=2.430m2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 Βοκαριάς        Ε=2.150m2 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 Εμποριούς     Ε=2.260m2  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Λιθίου.            Ε=6.910m2 

 

 

Συγκεκριμένα θα γίνουν καθαρισμοί των δρόμων, των πλατειών των κρηπιδωμάτων και 
λοιπών κοινοχρήστων χώρων της ζώνης των λιμένων και των αλιευτικών καταφυγίων, από 
απορρίμματα, φύλα των δέντρων, ξερά χόρτα, φερτά υλικά και λοιπά απορρίμματα. Θα γίνει 
κοπή χόρτων όπου απαιτείται με χρήση χορτοκοπτικών φορητών μηχανημάτων. Οι εργασίες 
αυτές θα εκτελεστούν κυρίως με τα χέρια. Όπου είναι δυνατόν θα συνδράμουν και 
μηχανήματα για τις εργασίες καθαρισμών.    

Ανάλογες εργασίες προβλέπεται να γίνουν και στο τμήμα  της παραλίας   που βρίσκεται 

εντός της χερσαίας ζώνης των λιμένων και των αλιευτικών καταφυγίων  από φύκια, 
σκουπίδια και ξύλα τα οποία έχουν εναποτεθεί και συσσωρευτεί σε αυτές.  

Αναλυτικά οι εργασίες ανά Λιμένα και αλιευτικό καταφύγιο περιγράφονται στο παράρτημα 
Ι των τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθεί την παρούσα. 

Τα υλικά καθαρισμού που απαιτούνται (π.χ. σακούλες απορριμμάτων, σαπούνια, σκούπες κ.λ.π.) 
θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Όλες οι κρατήσεις καθώς και η ασφάλιση και μεταφορά του προσωπικού του προσωπικού στους 

χώρους εργασίας θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερωθεί από την Υπηρεσία για τα όρια των χερσαίων ζωνών των 

Λιμένων και Αλιευτικών Καταφυγίων της νήσου Χίου. 



Συγκεντρωτικός πίνακας επιφανειών και ημερομισθίων 

Περιγραφή Επιφάνειες Χ.Ζ. Επιφάνειες κτιρ. Ημερομίσθια 

Κεντρικός Λιμένας Χίου  119,67 600 

Λιμένες Βόρειας Χίου 29.990 9,60 60 

Λιμένες Νότιας Χίου 29.160 21,75 58 

Αλιευτικά Καταφύγια Βόρειας Χίου 13.620  27 

Αλιευτικά Καταφύγια Νότιας Χίου 20.950  42 

Για έκτακτα περιστατικά   21 

ΣΥΝΟΛΑ  151,02 808 

Η Υπηρεσία δύναται κατά την κρίση της και ανάλογα τις ανάγκες των λιμένων και των 

Αλιευτικών καταφυγίων να τροποποιεί τα επί μέρους σύνολα των ημερομισθίων. 
 

Συγκεντρωτικός πίνακας ημερομισθίων μηχανημάτων 

Περιγραφή Ημερομίσθια 
Φορτωτής ¾  Κ.Υ. ισχύος 40-45 ΗΡ 14 
Ανατρεπόμενο αυτοκίνητο ωφελίμου φορτίου από 6 έως 10 τον. 14 
Χορτοκοπτικό μηχάνημα φορητό  10 

 

Το σύνολο του προϋπολογισμού των εργασιών θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Λιμενικού 
Ταμείου Χίου και συγκεκριμένα από τον Κ.Α. …………………….  

 

Χίος, 12 Ιανουαρίου 2018 

Ο συντάξας 

 

 
Νίκος Σταμ. Χούλης 

 


