
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 €     
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

   Αντικείμενο της Εργασίας
 Το αντικείμενο των εργασιών είναι η κλάδευση και ο καθαρισμός δασικών  
θάμνων από ξηρούς κλάδους , ο καθαρισμός από την χαμηλή  βλάστηση 
(αποψίλωση), που βρίσκεται σε  πρανή και  ερείσματα των 
δασικών/αγροτικών οδών ,λοιπών κοινοχρήστων χώρων στα διοικητικά όρια 
του Δήμου Σαλαμίνας, συλλογή των προϊόντων καθαρισμού,  χειρωνακτική ή/
και μηχανική, φόρτωση τους και   συντήρηση του δασικού και αγροτικού  
οδικού δικτύου σύμφωνα με τις υποδείξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα µετά την υπογραφή της σύµβασης και
θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 31/10/2022.  

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται: 

 ο  πλήρης  καθαρισμός  από  χόρτα,  κλαδιά,  στρωμνή  πευκοβελόνων,,
κλάδευση χαμηλής βλάστησης δέντρων και  θάμνων,  που εισέρχονται
στο οδόστρωμα    χειρωνακτικά.

 Υλοτόμηση και απομάκρυνση ξερών  θάμνων .
 Αποψίλωση  χειρωνακτικά  από  εργατοτεχνικό  προσωπικό  με  φορητά

βενζινοκίνητα χλοοκοπτικά  μηχανήματα
 Συγκέντρωση  και  συλλογή  των  προϊόντων  καθαρισμού  χειρωνακτικά

από εργατοτεχνικό προσωπικό. 
 -Φόρτωση  των  προϊόντων  καθαρισμού  είτε  χειρωνακτικά  όπου  είναι

εφικτό είτε μηχανικά  σε όχημα κατάλληλο για μεταφορά.
 -Μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού με φορτηγό στο σταθμό άμεσης

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Δασοτεχνικές εργασίες και 

δασοκομικοί χειρισμοί πρόληψης 

δασικών πυρκαγιών στο Δήμο 
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μεταφόρτωσης του Δήμου  καθ΄ υπόδειξη της υπηρεσίας.
        Συντήρηση του δασικού και αγροτικού  οδικού δικτύου με χρήση 
        τσάπας , φορτηγού  και διαμορφωτήρα (Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα)   grader) ,σύμφωνα με τις 
         υποδείξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
         Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 48.350,00€ μη 
       περιλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.24%(Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα)   11.604,00€)

H συνολική απαιτούμενη πίστωση είναι     59.954,00€     και θα
βαρύνει  τον Κ.Α 35-7321.057  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου
Σαλαμίνας έτους 2022 . 

       γ. Εξοπλισμός
           Για την διεξαγωγή των εργασιών κλάδευσης -αποψίλωσης  θα
         χρειαστεί:

 Ένα  φορτηγό  για την αποκομιδή των προϊόντων κοπής 
 Τα απαραίτητα κατά περίπτωση εργαλεία κλαδέματος και αποψίλωσης  
(αλυσοπρίονα, χορτοκοπτικά, τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα κλπ)
Για την συντήρηση του δασικού και αγροτικού οδικού δικτύου θα 
χρειαστεί:
Φορτωτής  λαστιχοφόρος(τσάπα)
Φορτηγό ωφέλιμου φορτίου έως 17 τόνους
Διαμορφωτήρας γαιών (grader)

        δ. Μέτρα προστασίας 
1.  Κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών   θα  πρέπει  να  είναι  παρών
υπεύθυνος επιστήμονας  συνεργείου (μηχανικός ΤΕ ή ΠΕ ή γεωτεχνικός
στέλεχος της εταιρείας). 
2.  Πριν  την  εφαρμογή   οποιαδήποτε  παρέμβασης   ο  ανάδοχος είναι
υπεύθυνος να διασφαλίσει:   α)  την  προσωπική  ασφάλεια  του /των
εφαρμοστή/  ων ,  την ασφάλεια των περιοίκων και  του περιβάλλοντος
χώρου. 
3. Μέτρα προστασίας – Τα συνεργεία του αναδόχου σε όλο το διάστημα
της  εργασίας  τους,  θα  πρέπει  να  είναι  εφοδιασμένα   με  όλα  τα
απαραίτητα  μέτρα προστασίας τους (  κράνη  ειδικά  γιλέκα,   γάντια
γυαλιά κ.λ.π.). 
4 .Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να τηρούνται όλα τα 
μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. 
 .
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