
 

 Σκάλα     02-07-2019 

 Αρ.Πρωτ.:9.969  

                                                             

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

NOMΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

                                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 

ΠΡΟΣ 

                                                               ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

 

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει   την  συντήρηση – βελτίωση  προσβασιμότητας 

αγροτοδασικού οδικού δικτύου και καθαρισμός βλάστησης σε αντιπυρικές  ζώνες  για την 

μείωση του   κινδύνου   πυρκαγιάς στην Δ. Ε. Κροκεών  ,  σύμφωνα με την 

επισυναπτόμενη περιγραφή. 

Με βάσει τα ανωτέρω, καλείστε μέχρι και την   8η Ιουλίου 2019 και ώρα   9:00   π.μ. να 

υποβάλλεται έγγραφη προσφορά σχετικά με την ανωτέρω υπηρεσία, η οποία να 

περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές  καθώς και την συνολική αμοιβή σας. 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, 

μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α. Φωτοαντίγραφο  αστυνομικής  ταυτότητας 

β. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή  σε δημοπρασία 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για μη οφειλή ληξιπρόθεσμων οφειλών προσωπικού της  

    εταιρείας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)  

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα για μη οφειλή προσωπικών ληξιπρόθεσμων οφειλών   

 

                               Ο Αντιδήμαρχος 

 

 

Πολολός Παναγιώτης 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  EYΡΩΤΑ                                                
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & Τ. Υ.                                           

  

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
«Συντήρηση  –  βελτίωση  προσβασιμότητας  
αγροτοδασικού  οδικού δικτύου και καθαρισμός 
βλάστησης σε αντιπυρικές ζώνες για την μείωση του      
κινδύνου πυρκαγιών στην    Δ.Ε. Κροκεών» 
[Από Χρημ/ση Πυροπροστασίας 2019]» 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.632,00ευρώ 

  
                                                                        

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Με την 393/2018 Α.Δ.Σ. Ευρώτα δημιουργήθηκε η πίστωση   Κ.Α.  Εξόδων 35-6262.0029 με τίτλο 

«Συντήρηση – βελτίωση  προσβασιμότητας αγροτοδασικού οδικού δικτύου και καθαρισμός βλάστησης σε 

αντιπυρικές  ζώνες  για την μείωση του   κινδύνου   πυρκαγιάς στην Δ. Ε. Κροκεών»  και με την 135/2019 

Α.Δ.Σ. Ευρώτα  έγινε αποδοχή-ενίσχυση  της πίστωσης Κ.Α. Εξόδων ώστε να διαμορφωθεί τελικά στο ποσό 

των 15.000,00 €.  

Στα πλαίσια της ανωτέρω  πίστωσης θα πραγματοποιηθούν τα κάτωθι: 

1. Τ.Κ. Βασιλακίου, Δ.Ε. Κροκεών 

Θα γίνουν εργασίες καθαρισμού βλάστησης, συντήρησης  και βελτίωσης της προσβασιμότητας των 

αντιπυρικών ζωνών, των δασικών οδών της περιοχής  δάσους Βασιλακίου  με μηχανικά κυρίως μέσα 

(διαμορφωτήρας, τσάπα, καταστροφέας). Ειδικότερα, θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης του 

οδοστρώματος λόγω νεροφαγωμάτων με μικροεκσκαφές-επιχώσεις, επαναδιαμόρφωση των ρείθρων, 

καθαρισμός από βλάστηση των πρανών, ενώ όπου απαιτείται θα προσκομισθεί και κατάλληλο υλικό 

επίχωσης στις κάτωθι θέσεις: 

1.1 Από τον οικισμό «Κουμάνοι» έως την δεξαμενή πυρόσβεσης- τροφοδότησης ελικοπτέρων 

(συντ/νες θέσης Χ:365692,Υ:4085731), μήκους 1,5 χλμ..  

                Δαπάνη  εργασίας παρ. 1.1 : 6.000,00τ.μ.*0,10€=600,00€ +144,00€ (ΦΠΑ)  = 

744,00ευρώ. 

1.2 Από δεξαμενή πυρόσβεσης- τροφοδότησης ελικοπτέρων έως το πυροφυλάκιο (συντ/νές θέσης 

Χ:363751,Υ:4085754), μήκους 4,0 χλμ. 

         Δαπάνη  εργασίας παρ. 1.2 : 20.000,00τ.μ.*0,10€=2.000,00€ +480,00€ (ΦΠΑ)  = 

2480,00ευρώ. 

1.3 Από διασταύρωση δασικών οδών στη θέση Μουσγάκι (συντ/νες θέσεις Χ:364461,Υ:4085577)  έως 

τη διασταύρωση των δασικών δρόμων «Προς δεξαμενή πυρόσβεσης» (συντ/νες θέσης 

Χ:363276,Υ:4084927), μέσω της δεξαμενής πυρόσβεσης (συντ/νες θέσης Χ: 363980,Υ:4084983)., 

μήκους 2,8χλμ. 

         Δαπάνη  εργασίας παρ. 1.3 : 14.000,00τ.μ.*0,10€=1.400,00€ +336,00€ (ΦΠΑ)  = 

1.736,00ευρώ. 

1.4 Από πυροφυλάκιο έως 1η διασταύρωση προς εκκλησάκι «Προφήτη Ηλία» (συντ/νες θέσης 

Χ:364268,Υ:4083356), μήκους 3,5χλμ. 

        Δαπάνη  εργασίας παρ. 1.4 : 17.500,00τ.μ.*0,10€=1.750,00€ +420,00€ (ΦΠΑ)  = 

2.170,00ευρώ. 

1.5 Από 1η διασταύρωση προς εκκλησάκι «Προφήτη Ηλία» έως εκκλησάκι Προφήτη Ηλία (συντ/νες 

θέσης Χ:363943,Υ:4082143), μήκους 4,0χλμ. 

         Δαπάνη  εργασίας παρ. 1.5 : 16.000,00τ.μ.*0,10€=1.600,00€ +384,00€ (ΦΠΑ)  = 

1.984,00ευρώ. 

1.6 Από οικισμό Ασήμι προς εκκλησάκι «Προφήτη Ηλία» έως τη διασταύρωση δασικών δρόμων 

(συντ/νες θέσης Χ:363918,Υ:4082552), μήκους 3,3 χλμ. 



         Δαπάνη  εργασίας παρ. 1.6 : 16.500,00τ.μ.*0,10€=1.650,00€ +396,00€ (ΦΠΑ)  = 

2.046,00ευρώ. 

1.7 Από   1η διασταύρωση προς εκκλησάκι «Προφήτη Ηλία» (συντ/νες θέσης Χ:364268,Υ:4083356) 

έως τον οικισμό Βασιλακίου μήκους 0,5χλμ.. Στο τμήμα αυτό θα γίνει καθαρισμός πρανών από 

βλάστηση  εκατέρωθεν ασφαλτοστρωμένου τμήματος δρόμου. 

         Δαπάνη  εργασίας παρ. 1.7 : 2,000,00τ.μ.*0,10€=200,00€ +48,00€ (ΦΠΑ)  = 

248,00ευρώ. 

1.8 Εκτός ορίων οικισμού «Χάνια Βασιλακίου» από την διασταύρωση αγροτικού δρόμου με την Ε.Ο. 

Σπάρτης-Γυθείου (συντ/νες θέσης Χ:368274,Υ:4082407) έως διασταύρωση αγροτικών δρόμων 

(συντ/νες θέσης Χ:367734,Υ:4083407) σε  μήκος 4,0χλμ. 

         Δαπάνη  εργασίας παρ. 1.8 : 16,000,00τ.μ.*0,10€=1.600,00€ +384,00€ (ΦΠΑ)  = 

1.984,00ευρώ. 

 

2. Τ.Κ. Λαγίου, Δ.Ε. Κροκεών. 

 

2.1 Διαμόρφωση ζώνης προστασίας πέριξ  Δημοτικού Σχολείου Λαγίου με καθαρισμό από την  βλάστηση 

(χειρονακτικά) σε επιφάνεια  300,00τμ περίπου, και μεταφορά των προιόντων καθαρισμού σε οποιαδήποτε 

απόσταση 

Δαπάνη  εργασίας παρ. 2,1 : 300,00τ.μ.*0,50€=150,00€ +36,00€ (ΦΠΑ)  = 186,00ευρώ. 

 

2.2 Καθαρισμός από βλάστηση και διαμόρφωση του οδοστρώματος και των ρείθρων του δρόμου με 

μηχανικά μέσα προς τη δεξαμενή πόσιμου ύδατος του οικισμού σε μήκος 930,00μ. περίπου. 

Δαπάνη  εργασίας παρ. 2,2 : 3720,00τ.μ.*0,10€=372,00€ +37,20€ (ΦΠΑ)  = 409,20ευρώ. 

 

2.3  Καθαρισμός από βλάστηση και διαμόρφωση του οδοστρώματος του δρόμου και των ρείθρων με 

μηχανικά μέσα από τον οικισμό Βαλτάκι προς δεξαμενή πόσιμου ύδατος του οικισμού και έως το δρόμο 

Λάγιο-Γύθειο σε μήκος 1,3 χλμ. περίπου. 

Δαπάνη  εργασίας παρ. 2,3 : 5.200,00τ.μ.*0,10€=520,00€ +124,80€ (ΦΠΑ)  = 644,80ευρώ. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Δ.Ε. ΚΡΟΚΕΩΝ: 11.842,00€ +2.790,00 € (ΦΠΑ)  =14.632,00 €  
Οι ακριβείς θέσεις επέμβασης θα καθοριστούν από τον Δήμο. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην αποζημίωση 

όλων των ανωτέρω εκτιμώμενων επιφανειών εργασίας. Η πληρωμή που τελικά θα πραγματοποιηθεί, θα 

εξαρτηθεί από την πραγματική επιφάνεια εκτελεσθέντων εργασιών.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση του χώρου εκτέλεσης 

εργασιών, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών- οχημάτων. Επίσης έχει την υποχρέωση για την τήρηση 

των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο 

προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή 

επαγγελματικών ασθενειών  κατά τη φάση κατασκευής του έργου, σύμφωνα με τον Ν. 3850/10. 

 

Βλαχιώτη      24 /  06   / 
2019 

Βλαχιώτη    24  /   06   / 2019 Βλαχιώτη     24  /    06   / 2019 

  Θ Ε Ω Ρ Ε Ι Τ Α Ι 
Ο Συντάξας Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ & 

Τ.Υ.. 

 
Βασιλείου Διονύσης   

Πολ/κος Μηχ/κός ΠΕ β’Β                                 
                                           

 
Tζαμουρής Γεώργιος 

Αρχ/των μηχ/κός με Α’β. 

 
ΔΕΡΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α’ β 

 

 


