
 

 Σκάλα     02-07-2019 

 Αρ.Πρωτ.:9.968  

                                                             

  

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.  Γερονθρών και Δ.Ε. Νιάτων ,  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 ΕΥΡΩΤΑ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
«Συντήρηση – βελτίωση προσβασιμότητας 

αγροτοδασικού οδικού δικτύου και καθαρισμός 

βλάστησης σε αντιπυρικές ζώνες για την μείωση του 

κινδύνου πυρκαγιών στην Δ.Ε. Γερονθρών και Δ.Ε. 

Νιάτων» 

 

Ταχ. Δ/νση: Βλαχιώτη Λακωνίας 

Πληροφορίες: Bασιλείου Δ. 

Τηλ.: 2735360226 

Fax:  27350 29115 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.942,00€ 

 

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. Γερονθρών και Δ.Ε. Νιάτων»  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. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ, Δ.Ε. ΝΙΑΤΩΝ 

Στην Τ.Κ. Κρεμαστής προβλέπεται καθαρισμός των ρεμάτων όπου απαιτείται  στις  θέσεις α)   «Ρέμα προς 

Μαρί»,   β) «Ρέμα Κοντού» και γ) «Ρέμα Πλατόρεμα». θα γίνουν αναλυτικά  οι κάτωθι  εργασίες: 

Καθαρισμός κοίτης  και πρανών τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση, χωρίς 

αφαίρεση εδαφικού υλικού, με χρήση καταλλήλου προς τούτο εξοπλισμού (μηχανικά ή 

χειρονακτικά). Στην τιμή περιλαμβάνεται η φόρτωση με μηχανικά μέσα ή χειρονακτικά και 

η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε επιτρεπόμενη απόσταση.  

Δαπάνη εργασίας :  3.000,00τ.μ.*0,50= 1.500,00€+360,00€ (ΦΠΑ) = 1.860,00 €  

 

2. Τ.Κ. ΖΑΡΑΦΩΝΑΣ, Δ.Ε. ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ  

Στην Τοπ. Κοιν. Ζαραφώνας θα γίνουν εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και βελτίωσης των δημοτικών, 

αγροτικών και δασικών δρόμων, με τη χρήση μηχανικών μέσων (τσάπα, γκρέιτερ, φορτηγό  κ.λ.π και 

καθαρισμός των πρανών των δρόμων με τη χρήση μηχανικών μέσων ή χειρονακτικά όπου απαιτείται , στις 

κάτωθι θέσεις: 

 

2.1  Από την διασταύρωση του δρόμου Ζαραφώνα-Τζίτζινα με δασικό δρόμο μέχρι την γεώτρηση 

πόσιμου ύδατος του οικισμού, σε μήκος 2,5χλμ. απαιτείται μόρφωση του οδοστρώματος με τη χρήση 

μηχανικών μέσων (τσάπα, γκρέιτερ, φορτηγό  κ.λ.π),  και καθαρισμός των πρανών των δρόμων από αυτοφυή 

βλάστηση με την μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Δαπάνη εργασίας :  10.000,00τ.μ.*0,10= 1.000,00€+240,00€ (ΦΠΑ) = 1.240,00 € 

2.2    Εντός οικισμού Ζαραφώνας, σε δημοτικούς δρόμους καθαρισμός των πρανών του δρόμου από την 

βλάστηση χειρονακτικά, κοπή των κλάδων των δέντρων που εισέρχονται εντός ορίων δρόμου και 

φορτοεκφόρτωση-μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού στα κάτωθι σημεία: 

-  πλησίον κτίσματος Βασιλικής Σόβολου (συντ/νες θέσης Χ:379420,Υ:4105495) έως νεκροταφείο 

Οικισμού σε μήκος 500,0μ., 

-από διασταύρωση οδών (συντ/νε θέσης Χ:379510,Υ:4105389) έως την Επ.οδό Γεράκι-Ζαραφώνα σε 

μήκος 330,0μ.  

- Επίσης από τη θέση με συντ/νες Χ:379090,Υ:4105385 με κατεύθυνση προς οικίας Εύας Μαλτέζου σε 

μήκος 150,00μ. περίπου.  



Δαπάνη εργασίας :  2.000,00τ.μ.*0,30=600,00€+144,00€ (ΦΠΑ) = 744,00 € 

 

2.3 Εκτός οικισμού Ζαραφώνας, σε αγροτικούς δρόμους καθαρισμός ερεισμάτων, πρανών από αυτοφυή 

βλαστηση με τη χρήση μηχανικών μέσων (τσάπα, γκρέιτερ, φορτηγό  κ.λ.π) στις κάτωθι θέσεις: 

-Σε αγροτικό δρόμο προς Ιτιές από τη θέση με συντ/νες Χ: 378631,Υ:4103887 έως τον οικισμό σε μήκος 

1,3χλμ. 

-Σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή  Κάτω Λόγγος σε μήκος 300,00μ. καις την περιοχή Δαφνιώτικο 

(συντ/νες θέσης Χ:381319/4099415) σε μήκος  1000,00μ.  

Δαπάνη εργασίας :  5.000,00τ.μ.*0,10= 500,00€+120,00€ (ΦΠΑ) = 620,00 € 

 

3. Τ.Κ. Γερακίου, Δ.Ε. Γερονθρών 

Στην Τοπ. Κοιν. Γερακίου προβλέπονται εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και βελτίωσης των αγροτικών 

και δασικών οδών, με τη χρήση μηχανικών μέσων (τσάπα, γκρέιτερ, φορτηγό  κ.λ.π όπου απαιτείται στις 

κάτωθι θέσεις: 

3.1) Από την διασταύρωση αγροτικού δρόμου με την Επ. Οδό Γεράκι-Ζαραφώνα  (συντ/νες θέσης 

Χ:381453,Υ:4099707) μέχρι τη θέση  ¨Αη-Λιάς» θα γίνει  διαμόρφωση του οδοστρώματος και διαμόρφωση 

ρείθρων σε επιφάνεια 10,000 τ.μ.  ενώ σε 2.000,00τμ εκτός των υπολοίπων εργασιών θα διαστρωθεί και 

κατάλληλο υλικό επίχωσης. 

Δαπάνη εργασίας :  10.000,00τ.μ.*0,10= 1.000,00€+240,00€ (ΦΠΑ) = 1.240,00 € 

Δαπάνη εργασίας : 2.000,00τ.μ.*0,50= 1.000,00€+240,00€ (ΦΠΑ) = 1.240,00 € 

 

3.2)  Στην περιοχή  «Ψηλή Ράχη στο σημείο με συντ/νες Χ:385482,Υ:4096664 σε μήκος 1,0χλμ, στην 

περιοχή Κατσόγιαννη και Μαρουδεικο Πηγάδι  σε συνολικό μήκος 1,0χλμ  θα γίνει  διαμόρφωση του 

οδοστρώματος, διαμόρφωση ρείθρων και θα διαστρωθεί κατάλληλο υλικό επίχωσης. 

Δαπάνη εργασίας : 4,000,00τ.μ.*0,50= 2.000,00€+480,00€ (ΦΠΑ) = 2.480,00 € 

 

4 Τ.Κ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ, Δ.Ε. ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ 

Στην Τοπ. Κοιν. Καρίτσας προβλέπονται εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και βελτίωσης των αγροτικών 

και δασικών οδών, με τη χρήση μηχανικών μέσων (τσάπα, γκρέιντερ, φορτηγό  κ.λ.π και με τη χρήση 

μηχανικών μέσων ως κάτωθι:   

4.1) προς «Ασφάκα», θα γίνει  θα γίνει  διαμόρφωση του οδοστρώματος και διαμόρφωση ρείθρων σε 

επιφάνεια 6,000 τ.μ. με αρχή τη διασταύρωση οδών στην θέση με συντ/νες Χ:391578,Υ:4093407. 

Δαπάνη εργασίας :  6.000,00τ.μ.*0,10= 600,00€+144,00€ (ΦΠΑ) = 744,00 € 

 

4.2) προς «Άγιο Ιωάννη» θα γίνουν εργασίες   διαμόρφωση του οδοστρώματος-διαμόρφωση ρείθρων και θα 

διαστρωθεί κατάλληλο υλικό επίχωσης. Οι εργασίες επίστρωσης θα ξεκινήσουν από το εκκλησάκι του 

Αγ.Ιωάννη  προς τον οικισμό Καρίτσα σε επιφάνεια 2.000,00 τμ 

Δαπάνη εργασίας : 2.000,00τ.μ.*0,50= 1.000,00€+240,00€ (ΦΠΑ) = 1.240,00 € 

 

 

 

 

 



 

5. Τ.Κ. Αλεποχωρίου, Δ.Ε. Γερονθρών. 

 

5.1)  Από τη διασταύρωση της Επ. οδού Γεράκι-Αγ.Δημήτριος με αγροτικό δρόμο έως εκκλησάκι Αγ. 

Ιωάννη, σε μήκος 750,0μ. περίπου θα γίνουν εργασίες   διαμόρφωσης του οδοστρώματος, διαμόρφωση 

ρείθρων και καθαρισμού πρανών από αυτοφυή βλάστηση.  

Δαπάνη εργασίας : 3.000,00τ.μ.*0,10= 300,00€+72,00€ (ΦΠΑ) = 372,00 € 

 

5.2) Από τη διασταύρωση δημοτικών οδών στη θέση με συντ/νες Χ:389764,Υ:4090010 προς εκκλησάκι Αγ. 

Παρασκευής σε μήκος 500,0μ. περίπου θα γίνει καθαρισμός των πρανών του δρόμου από την βλάστηση 

με μηχανικά μέσα ή χειρονακτικά, κοπή των κλάδων των δέντρων που εισέρχονται εντός ορίων δρόμου, 

φορτοεκφόρτωση-μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού, εργασίες   διαμόρφωσης του οδοστρώματος, 

διαμόρφωση ρείθρων  και θα διαστρωθεί κατάλληλο υλικό επίχωσης. 

 Δαπάνη εργασίας : 2.000,00τ.μ.*0,50= 1.000,00€+240,00€ (ΦΠΑ) = 1.240,00 € 

 

5.3) Πλησίον οικίας Κροντερά θα γίνει σε μήκος 50,0μ. περίπου θα γίνει καθαρισμός 

των πρανών του δρόμου από την βλάστηση με μηχανικά μέσα ή χειρονακτικά, κοπή 

των κλάδων των δέντρων που εισέρχονται εντός ορίων δρόμου, φορτοεκφόρτωση και 

μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού. 

Δαπάνη εργασίας : 100,00τ.μ.*0,50= 50,00€+12,00€ (ΦΠΑ) = 62,00 € 

 

 

6. Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Στην Τοπ. Κοιν. Αγίου Δημητρίου θα γίνει: 

6.1) καθαρισμός του ρέματος «Ξεριάς» από την βλάστηση με μηχανικά μέσα ή 

χειρονακτικά, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού. 

στις θέσεις με συντ/νες Χ:395477,Υ:4088694  (με κατεύθυνση προς τον οικισμό) και 

Χ:394702,Υ:4087992 σε μήκος  400μ. περίπου 

Δαπάνη εργασίας : 2.000,00τ.μ.*0,50= 1.000,00€+240,00€ (ΦΠΑ) = 1.240,00 € 

6.2) καθαρισμός της βόρειας πλευράς του γηπέδου από αυτοφυή βλάστηση, κοπή κλάδων δέντρων που 

βρίσκονται σε χαμηλό ύψος στην Νότια και δυτική πλευρά του γηπέδου και  διαμόρφωση της τελικής 

επιφάνειας του εδάφους με κατάλληλο υλικό.   

 

Δαπάνη εργασίας : 1000,00τ.μ.*0,50= 500,00€+120,00€ (ΦΠΑ) = 620,00 € 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Δ.Ε ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ & Δ.Ε. ΝΙΑΤΩΝ: 

12.050,00€ + 2.892,00€ (Φ.Π.Α.) = 14.942,00€ 

 

 

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, με σκοπό την ασφαλή 

διέλευση των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή εκτέλεσης της υπηρεσίας. 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 

 

 


