
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ι: ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΔΗΜΟΣ: 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                                                           
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ
& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

                                                                                   ΕΡΓΑΣΙΑ: 

Αριθ. Μελέτης: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :        48.350,00€

Φ.Π.Α. 24% :        11.604,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :    59.954,00 €     

Κ.Α. : 35-7321.057 

CPV: 77312000-0  (Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα)   Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα)   CPV: 45343100-4 (Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα)   
Εργασίες πυροπροστασίας) CPV:45233141-9(Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα)   Εργασίες συντήρησης οδών)

                                              ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την αποψίλωση, την κλάδευση  θάμνων   από
ξηρούς κλάδους , καθώς και τον καθαρισμό από ξερά χόρτα , 
πευκοβελόνες και  άλλα εύφλεκτα υλικά,εντός των κοινόχρηστων χώρων
πρασίνου, αλσών, κ.λ.π ελεύθερων χώρων εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου καθώς και εκατέρωθεν του δασικού οδικού δικτύου και 
περιμετρικά των οικισμών σε βάθος επέμβασης μέχρι τρία μέτρα από 
την άκρη του οδοστρώματος 
    Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και  συντήρηση του δασικού και 
αγροτικού  οδικού δικτύου σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Οι εργασίες της παρούσας μελέτης ,δεν είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθούν από το προσωπικό του Δήμου, δεδομένου ότι, 
πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και λόγω της 
έκτασης τους ,ξεπερνούν τον προγραμματισμό που μπορεί να 
ικανοποιήσει η Υπηρεσία Πρασίνου με το προσωπικό και το 
μηχανολογικό εξοπλισμό  που διαθέτει. 
Το έργο περιλαμβάνει τον καθαρισμό συνολικά 140 χλμ. (περίπου) 
οδικού δικτύου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σαλαμίνας , που 
θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. 
Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί 
κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω ) η ανωτέρω 
υπηρεσία ταξινομείται με αριθμητικούς κωδικούς CPV) η ανωτέρω : 77312000-0 
(Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα) , CPV) η ανωτέρω : 45343100-4                 

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Δασοτεχνικές εργασίες και 

δασοκομικοί χειρισμοί πρόληψης 

δασικών πυρκαγιών στο Δήμο 

Σαλαμίνας (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)06/2022



( Εργασίες πυροπροστασίας) και CPV) η ανωτέρω :45233141-9(Εργασίες 
συντήρησης οδών)  .   

                                                                                                                              

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ο Προϋπολογισμός των εργασιών για την  δασοπροστασία  ανέρχεται στο 
ποσό των    59.954,00 €  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί 
από  τον ΚΑ:35-7321.057.  
Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016  και 
τις τροποποιήσεις αυτού. 

Σαλαμίνα    14/4/2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ
                                                            
ΤΕ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ    
ΜΗΧ/ΚΩΝ    

    ΣΟΦΙΑ ΣΟΦΡΑ

   ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΠΕ9

                                              

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

 ΠΟΛ/ΚΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ
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