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FAX: (25310) 72172 
 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εργασία με τίτλο «Εργασία Αντιπυρικής Προστασίας 

Περιαστικών Δασών» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

 του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» 

 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  το άρθρο  209 του Ν. 3463/06, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

στα διοικητικά όρια του Δήμου Κομοτηνής πρόκειται να εκτελεσθεί η εργασία με τίτλο:   

     «Αντιπυρικής Προστασίας Περιαστικών Δασών» με απευθείας ανάθεση Δημάρχου.   

Σας προσκαλούμε να υποβάλλετε οικονομική προσφορά στην υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι τις 

22/5/2015, και ώρα 10.00 πμ 

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για την παραπάνω εργασία ανέρχεται στα 24.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του φπα.  

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με βάση τη χαμηλότερη τιμή.  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

Α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. εφόσον ανήκουν στην Α1 ή σε 
οποιοδήποτε ανώτερη της Α1 τάξης για έργα κατηγορίας Πρασίνου στελεχωμένες από Δασολόγους ή 
Τεχνολόγους Δασοπόνους εγγεγραμμένους στο ΜΕΚ σύμφωνα με το άρθρο. 7 παρ. 3 του Π.Δ. 146/88, 

ή εναλλακτικά 
Β) Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (ΕΔΔΕ) εφόσον ανήκουν στην Α΄ τάξη, 

σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του ΠΔ437/81. 
Ή εναλλακτικά 
Γ) Δασολόγος ή Τεχνολόγος Δασοπόνος εγγεγραμμένος στο Επιμελητήριο ο οποίος αναλαμβάνει 

εργασίες σχετικές με το αντικείμενο της μελέτης. 
Η μελέτη του διαγωνισμού, διατίθεται από την Υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση έως  και  

τις 21-5-2015  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

α. Εργολαβικό Πτυχίο. Προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο 

            Μ.Ε.Ε.Π. ή ΕΔΔΕ πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που 

            ορίζεται παραπάνω ή Πτυχίο Δασολόγου, Τεχνολόγου Δασοπόνου με συνημμένο 

            το Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης με το οποίο θα 

            πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και θα φαίνεται το αντικείμενο της Επιχείρησης. 

β. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται από το διαγωνιζόμενο ότι έλαβε 

           γνώση των όρων και προϋποθέσεων της μελέτης τους οποίους και αποδέχεται 

           ανεπιφύλακτα. 

γ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

      δ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

      ε. Σφραγισμένο φάκελο «Οικονομικής Προσφοράς» που περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο   

            Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 
                                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
                                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 

  

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Εργασία : «Εργασίες αντιπυρικής 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                 προστασίας δασών » 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚ/ΣΗΣ 

                                                                                       ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.512,20 € 

                                                                                             (χωρις Φ.Π.Α.) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η μελέτη αυτή συντάσσεται στα πλαίσια της αντιπυρικής προστασίας, του δάσους της Νυμφαίας κατά μήκος 

της οδού διέλευσης του δάσους, περιμετρικά του Τουριστικού Περιπτέρου της Νυμφαίας, των Δημοτικών 

κατασκηνώσεων, του αλσυλλίου Οικισμού Μέσης, του αλσυλλίου Παραλίας Μέσης και του αλσυλλίου Φαναρίου,.  

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί: 

• απομάκρυνση του ξηροτάπητα δηλ. των πευκοβελόνων ,κουκουναριών , των ξερών κλαδιών πεσμένων και 

αυτών που κρέμονται, εκατέρωθεν του κεντρικού άξονα (δρόμο) του δάσους της Νυμφαίας σε απόσταση 

περίπου 10 μέτρων (από την αρχή του δασυλλίου έως την τελευταία βρύση). Καθαρισμός χαμηλής 

βλάστησης με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή στην παραπάνω ζώνη. 
• απόξεση , απομάκρυνση μπάζων, ξερών κλαδιών, κλάδεμα χαμηλών θάμνων - δένδρων και ότι άλλο είναι 

απαραίτητο στα πλαίσια της αντιπυρικής προστασίας, αντιπυρική ζώνη προστασίας περιμετρικά του 

Τουριστικού Περιπτέρου της Νυμφαίας καθώς και καθαρισμός χαμηλής βλάστησης με χρήση βενζινοκίνητου 

χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, 

• αντιπυρική ζώνη προστασίας περιμετρικά των Δημοτικών κατασκηνώσεων (καθαρισμός χαμηλής βλάστησης 

με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή απόσταση 10 μέτρων από την περίφραξη), 

• απομάκρυνση του ξηροτάπητα δηλ. των πευκοβελόνων ,κουκουναριών, των ξερών κλαδιών πεσμένων και 

αυτών που κρέμονται και καθαρισμός χαμηλής βλάστησης με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού 

χειριστή, στο δασύλλιο Οικισμού Μέσης, Παραλίας Μέσης και Φαναρίου. 

Τα παραπάνω θα πραγματοποιηθούν με εργασία ειδικευμένων και ανειδίκευτων εργατών, χρήση 

βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, σκαπτικού μηχανήματος (μικρό ή μεγάλο ελαστιχοφόρο φορτωτή), 

φορτηγού για τη μεταφορά των παραγόμενων προϊόντων και μεταφορά τους σε σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία. 

Στο συνολικό κόστος εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας θα περιλαμβάνεται ,η δαπάνη μίσθωσης μηχανημάτων, 

αγοράς καυσίμων και αναλώσιμων υλικών, εργασίας των χειριστών και των ειδικευμένων και ανειδίκευτων εργατών 

και εργασίας μεταφοράς .φόρτωσης και απομάκρυνσης των προϊόντων της εργασίας (πευκοβελόνες, κλαδιά, 

χόρτακλπ) είτε με εργάτες είτε με μηχανήματα , σε κατάλληλο χώρο. 

Οι κυριότεροι παράγοντες που κατατάσσουν τα υπό μελέτη μέρη από άποψη ευφλεκτότητας, στην 

επικίνδυνη Ερυθρά Ζώνη είναι οι παρακάτω : 

• Μεγάλη ποσότητα ξηροτάπητα ( πευκοβελόνες - κλαδιά - κουκουνάρες ). 

• Ξερές βελόνες ξερά χόρτα και κλαδιά εκατέρωθεν του κεντρικού οδικού δικτύου του δάσους της Νυμφαίας 

καθώς και περιμετρικά του Τουριστικού Περιπτέρου της Νυμφαίας, των Δημοτικών κατασκηνώσεων, των 

δασυλλίων Οικισμού Μέσης, Παραλίας Μέσης και Φαναρίου. 

• Οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν κατά την επικίνδυνη θερινή περίοδο ( Ιούνιο - Ιούλιο - 

Αύγουστο) και πιο συγκεκριμένα : 

Α) Μέση μέγιστη θερμοκρασία . 

 Β) Μέση σχετική υγρασία. 

Γ) Έντονοι νότιοι άνεμοι που φτάνουν τα 10 μποφόρ. 

Δ)  Χαμηλό  ύψος  βροχής  σε χιλιοστά,   ιδιαίτερα  τους  μήνες   Ιούλιο   και Αύγουστο •  

Ε) Η γειτνίαση του δάσους της Νυμφαίας , με χώρους ασκήσεως ( πεδία βολής), παρακείμενων 

στρατοπέδων 

To δάσος της Νυμφαίας και τα αλσύλλια Φαναρίου, Παραλίας Μέσης, Οικισμού Μέσης αποτελούν 

πόλο έλξης ολοένα και περισσότερων κατοίκων της Κομοτηνής, ιδιαίτερα μετά την έναρξη 

λειτουργίας του Τουριστικού Περιπτέρου. Η γειτνίαση των Δημοτικών κατασκηνώσεων με 

δασωμένη περιοχή και σιτοχώραφα. 

     Όλοι οι παραπάνω παράγοντες. είτε από μόνοι τους, είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους, μπορούν να 
συμβάλλουν τόσο στην εμφάνιση, όσο και στην γρήγορη μετάδοση πυρκαγιάς. 

 
       Κομοτηνή 7-4-2015 
                        Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
                                                                                                                          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
         ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ                                                         ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ 
       ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                       ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Εργασία : «Εργασίες αντιπυρικής προστασίας δασών » 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚ/ΣΗΣ 

                                                                                       ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.512,20 € 

                                                                                             (χωρις Φ.Π.Α.) 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 • απομάκρυνση του ξηροτάπητα δηλ. των 

πευκοβελόνων ,κουκουναριών , των ξερών κλαδιών 

πεσμένων και αυτών που κρέμονται, εκατέρωθεν του 

κεντρικού άξονα (δρόμο) του δάσους της Νυμφαίας 

σε απόσταση περίπου 10 μέτρων (από την αρχή του 

δασυλλίου έως την τελευταία βρύση). Καθαρισμός 

χαμηλής βλάστησης με χρήση βενζινοκίνητου 
χορτοκοπτικού πεζού χειριστή στην παραπάνω 
ζώνη. 

• απόξεση , απομάκρυνση μπάζων, ξερών κλαδιών, 

κλάδεμα χαμηλών θάμνων - δένδρων και ότι άλλο 

είναι απαραίτητο στα πλαίσια της αντιπυρικής 

προστασίας, αντιπυρική ζώνη προστασίας 

περιμετρικά του Τουριστικού Περιπτέρου της 

Νυμφαίας καθώς και καθαρισμός χαμηλής 

βλάστησης με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού 

πεζού χειριστή, 

• αντιπυρική ζώνη προστασίας περιμετρικά των 

 Δημοτικών κατασκηνώσεων (καθαρισμός χαμηλής 

βλάστησης με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού 

πεζού χειριστή απόσταση 10 μέτρων από την 

περίφραξη), 

• απομάκρυνση του ξηροτάπητα δηλ. των 

πευκοβελόνων ,κουκουναριών, των ξερών κλαδιών 

πεσμένων και αυτών που κρέμονται και καθαρισμός 

χαμηλής βλάστησης με χρήση βενζινοκίνητου 

χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, στο δασύλλιο 

Οικισμού Μέσης, Παραλίας Μέσης και Φαναρίου. 

Τα παραπάνω θα πραγματοποιηθούν με εργασία 

ειδικευμένων και ανειδίκευτων εργατών, χρήση 

βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, σκαπτικού 

μηχανήματος (μικρό ή μεγάλο ελαστιχοφόρο φορτωτή), 

φορτηγού για τη μεταφορά των παραγόμενων προϊόντων και 

μεταφορά τους σε σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία. Στο 

συνολικό κόστος εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας θα 

περιλαμβάνεται ,η δαπάνη μίσθωσης μηχανημάτων, αγοράς 

καυσίμων και αναλώσιμων υλικών, εργασίας των χειριστών 

και των ειδικευμένων και ανειδίκευτων εργατών και 

εργασίας μεταφοράς .φόρτωσης και απομάκρυνσης των 

προϊόντων της εργασίας (πευκοβελόνες, κλαδιά, χόρτα κλπ) 

είτε με εργάτες είτε με μηχανήματα , σε κατάλληλο χώρο. 

ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠΗ 19.512,20 € 19.512,20€ 

    19.512,20€ 

   ΦΠΑ 23%   4.487,80€ 

   ΣΥΝΟΛΟ 24.000,00€ 

                                 Κομοτηνή 7-4-2015 
                    Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
                                                                                                                          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
         ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ                                                         ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ 
       ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                       ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Εργασία : «Εργασίες αντιπυρικής προστασίας δασών » 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚ/ΣΗΣ 

                                                                                       ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.512,20 € 

                                                                                             (χωρις Φ.Π.Α.) 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η μελέτη αφορά τις εργασίες υλοποίησης που φαίνεται στην επικεφαλίδα και έχει προϋπολογισμό 

20.000 € (χωρίς ΦΠΑ) To έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν. 3463/06. 

Συμβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά που ισχόουν είναι: 
α)   Τεχνική   περιγραφή 
β)   Προϋπολογισμός Μελέτης 
γ)   Τεχνικές Προδιαγραφές 
δ)  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
Αφετηρία μετρήσεως των προθεσμιών είναι αυτή που καθορίζεται στις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. 

Η προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται έως την 30/6/2014 με δυνατότητα παράτασης ,και ξεκινά 
από την υπογραφή της σύμβασης. 

Με την υπογραφή της Σύμβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που είναι 5% 1200 € , του 
προϋπολογισμού της εργασίας (με το ΦΠΑ). Για την πρόοδο των εργασιών ισχύει το άρθρο 30 του 
Π.Δ.28/80.  

Η επιχείρηση του αναδόχου θα πρέπει: 
Α) να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 

Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. εφόσον ανήκουν στην Α1 ή σε οποιοδήποτε ανώτερη της Α1 τάξης για έργα 
κατηγορίας Πρασίνου στελεχωμένες από Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπόνους εγγεγραμμένους στο 
ΜΕΚ σύμφωνα με το άρθρο. 7 παρ. 3 του Π.Δ. 146/88, 

ή εναλλακτικά 
Β) να είναι Εργολήπτης Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (ΕΔΔΕ) εφόσον ανήκουν στην Α΄ τάξη, 

σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του ΠΔ437/81. 
Γ) Δασολόγος ή Τεχνολόγος Δασοπόνος εγγεγραμμένος στο Επιμελητήριο ο οποίος αναλαμβάνει 

εργασίες σχετικές με το αντικείμενο της μελέτης. 
Η ανάληψη από τον Ανάδοχο της εργασίας, προϋποθέτει ότι έλαβε υπόψη του τις γενικές και 

τοπικές συνθήκες της εργασίας, δηλαδή την θέση της εργασίας, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, 
την διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των υλικών και εργαλείων, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών 
χειρών, τις καιρικές συνθήκες και κάθε άλλη τοπική, ειδική και γενική συνθήκη, τα ζητήματα που μπορεί 
να προκύψουν και τα οποία μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν το κόστος τον εργασιών και οι 
εργασίες θα εκτελεστούν κατά την Σύμβαση και Μελετά προς τις οποίες υποχρεούται να συμμορφωθεί ο 
Ανάδοχος. Οι γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στο άρθρο 31 του Π.Δ. 28/80. Πέραν αυτού 
ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

- Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών, των 
εργαλείων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και της εν γένει ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού, 
των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να εκτελεί επ' αυτού τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους 
ισχύοντες νόμους και διατάξεις, φέροντας την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που 
θα προκύψει από την μη εφαρμογή τους. 

- Κατά την εκτέλεση του έργου πρέπει ο Ανάδοχος να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να 
αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα στους εργαζόμενους ή σε τρίτους. 
- Ο ανάδοχο εργασίας η οποία εκτελείται σε ασφαλιστικές περιοχές ΙΚΑ, υποχρεούται να ασφαλίζει σε 
αυτό όλο το προσωπικό που απασχολούν. Σε περιπτώσεις έργων που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών 
περιοχών ΙΚΑ ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την ασφάλιση του προσωπικού, που χρησιμοποιεί, το 
οποίο είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και δεν έχει διακοπεί η ασφάλισή του. To υπόλοιπο προσωπικό είναι 
υποχρεωμένος ο ανάδοχος να ασφαλίσει σε μία από τις αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρείες του 
Δημοσίου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του 
προσωπικού του αναδόχου. καθώς και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκλήθηκαν από το προσωπικό του 
αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων και γενικά 
κάθε μορφής ανωφελή έργα. Ο λογαριασμός θα συνταθεί με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80. Στον λογαριασμό ο 

Ανάδοχος καταβάλει τις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α επιβαρύνει τον εργοδότη. 
Κομοτηνή 7-4-2015 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
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                                                                                       ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.512,20 € 

                                                                                             (χωρις Φ.Π.Α.) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 • απομάκρυνση του ξηροτάπητα δηλ. των 

πευκοβελόνων ,κουκουναριών , των ξερών κλαδιών 

πεσμένων και αυτών που κρέμονται, εκατέρωθεν του 

κεντρικού άξονα (δρόμο) του δάσους της Νυμφαίας 

σε απόσταση περίπου 10 μέτρων (από την αρχή του 

δασυλλίου έως την τελευταία βρύση). Καθαρισμός 

χαμηλής βλάστησης με χρήση βενζινοκίνητου 
χορτοκοπτικού πεζού χειριστή στην παραπάνω 
ζώνη. 

• απόξεση , απομάκρυνση μπάζων, ξερών κλαδιών, 

κλάδεμα χαμηλών θάμνων - δένδρων και ότι άλλο 

είναι απαραίτητο στα πλαίσια της αντιπυρικής 

προστασίας, αντιπυρική ζώνη προστασίας 

περιμετρικά του Τουριστικού Περιπτέρου της 

Νυμφαίας καθώς και καθαρισμός χαμηλής 

βλάστησης με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού 

πεζού χειριστή, 

• αντιπυρική ζώνη προστασίας περιμετρικά των 

 Δημοτικών κατασκηνώσεων (καθαρισμός χαμηλής 

βλάστησης με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού 

πεζού χειριστή απόσταση 10 μέτρων από την 

περίφραξη), 

• απομάκρυνση του ξηροτάπητα δηλ. των 

πευκοβελόνων ,κουκουναριών, των ξερών κλαδιών 

πεσμένων και αυτών που κρέμονται και καθαρισμός 

χαμηλής βλάστησης με χρήση βενζινοκίνητου 

χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, στο δασύλλιο 

Οικισμού Μέσης, Παραλίας Μέσης και Φαναρίου. 

Τα παραπάνω θα πραγματοποιηθούν με εργασία 

ειδικευμένων και ανειδίκευτων εργατών, χρήση 

βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, σκαπτικού 

μηχανήματος (μικρό ή μεγάλο ελαστιχοφόρο φορτωτή), 

φορτηγού για τη μεταφορά των παραγόμενων προϊόντων και 

μεταφορά τους σε σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία. Στο 

συνολικό κόστος εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας θα 

περιλαμβάνεται ,η δαπάνη μίσθωσης μηχανημάτων, αγοράς 

καυσίμων και αναλώσιμων υλικών, εργασίας των χειριστών 

και των ειδικευμένων και ανειδίκευτων εργατών και 

εργασίας μεταφοράς .φόρτωσης και απομάκρυνσης των 

προϊόντων της εργασίας (πευκοβελόνες, κλαδιά, χόρτα κλπ) 

είτε με εργάτες είτε με μηχανήματα , σε κατάλληλο χώρο. 

ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠΗ   

     

   ΦΠΑ 23%    

   ΣΥΝΟΛΟ  

                  Κομοτηνή …-…-2015 
                                                                                           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
                                                                                                                      
 
                                                                   
 


