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Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας»,
προϋπολογισμού  11.000,00€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α  24%,  με  τη  διαδικασία  της  απευθείας
ανάθεσης. 

Για  την  κάλυψη  της  δαπάνης  της  ανωτέρω  εργασίας έχουν  εκδοθεί  α)  η  υπ’  αριθ.  158/25.05.2018
αποφάσεις  ανάληψης  υποχρέωσης  του  Κ.Α.  00.6496  και  β)  η  βεβαίωση  του  Προϊσταμένου  της
Οικονομικής  Υπηρεσίας,  επί  της  ανωτέρω  απόφασης  (ή  πρότασης)  ανάληψης  υποχρέωσης,  για  την
ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016
και τη δέσμευση στα οικείο  Μητρώο Δεσμεύσεων της  αντίστοιχης  πίστωσης με α/α 1 για  την Α.Α.Υ.
158/25.05.2018.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της από 25/06/2018 τεχνικής περιγραφής
του  Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών  όσο  και  τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  της,   να   καταθέσετε
οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την Πέμπτη 28/06/2018, 11:30 πμ. Το άνοιγμα
των προσφορών θα γίνει  την  Πέμπτη 28  Ιουνίου 2018 και  ώρα 14.30μ.μ.,  στο γραφείο της  Τεχνικής
Υπηρεσίας στον δημοτικό ξενώνα Απολλωνίας, όπου θα έχετε τη δυνατότητα να παρευρίσκεστε. 

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η καλύτερη τιμή, η κάλυψη  των τεχνικών προδιαγραφών και
ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας το συντομότερο χρονικό διάστημα.
             
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Ο Δήμαρχος Σίφνου

Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η  παρούσα  τεχνική  περιγραφή  αφορά  την  κάλυψη  δράσεων  πυροπροστασίας.  Η  εκτέλεση  της
παραπάνω εργασίας περιλαμβάνει :

1. Καθαρισμός των ρεμάτων-χειμάρρων :
Α) από την επαρχιακή οδό Απολλωνίας-Καμαρών στη θέση “Τρία δεντρά” μέχρι το ρέμα “Λιβαδά”.  Το
μήκος του ρέματος προς καθαρισμό είναι 300 μέτρα και έχει μέσο πλάτος τριών μέτρων.
Β) από τη θέση “Πηγαδάκια” μέχρι το ρέμα “Λιβαδά”.  Το μήκος του ρέματος προς καθαρισμό είναι 600
μέτρα και έχει μέσο πλάτος τεσσάρων μέτρων.
Σε όλο το μήκος των παραπάνω δύο ρεμάτων-χειμάρρων  θα καθαριστούν χειρονακτικά και χωρίς τη
χρήση μηχανικών μέσων οι κοίτες τους από κλαδιά, ξύλα, προσχώσεις, πέτρες, χόρτα και κάθε είδους
φερτά υλικά. Τα προϊόντα του καθαρισμού (κλαδιά, ξύλα και προσχώσεις) θα απομακρυνθούν και θα
μεταφερθούν με ευθύνη και μέσα του αναδόχου.  Επίσης θα καθαριστεί και το γεφυράκι-τεχνικό έργο
της επαρχιακής οδού Απολλωνίας-Καμαρών στη θέση “Τρία δεντρά”. Γενικά θα απομακρυνθεί κάθε
υλικό που αποτελεί κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς από τους διερχόμενους οδηγούς ή περιπατητές.

2.  Καθαρισμός του μονοπατιού από τη θέση “Πηγαδάκια” μέχρι τη θέση “Καλαμπελάς” μήκους 250
μέτρων.  Στο  παραπάνω  τμήμα  μονοπατιού  θα  απομακρυνθούν  μπάζα  και  προσχώσεις  και  θα
καθαριστεί από τη χαμηλή βλάστηση που αποτελεί εστία ανάφλεξης πυρκαγιάς.

3. Διαμόρφωση της επιφάνειας του δρόμου από δημοτική δεξαμενή ‘Αγίου Μερκουρίου” μέχρι τη θέση
“Καλαμπελάς”  με  αποκατάσταση  των  φθορών  που  έχει  υποστεί  κατά  τη  χειμερινή  περίοδο  και
καθιστούν  αδύνατη  την  πρόσβαση  στη  δημοτική  δεξαμενή  των  υδροφόρων  και  πυροσβεστικών
οχημάτων. Η διαμόρφωση θα εκτελεστεί με χρήση αδρανούς υλικού κατηγορίας 3Α. Το μήκος προς
διαμόρφωση είναι 800 μέτρα και το μέσο πλάτος του δρόμου είναι πέντε μέτρα.

Οι παραπάνω δράσεις που περιλαμβάνονται στην εργασία έχουν στόχο να εξασφαλίσουν την  άμεση
πρόσβαση και  το  γρήγορο ανεφοδιασμό στα υδροφόρα και  πυροσβεστικά οχήματα καθώς και  να
ελαχιστοποιηθεί  ο  κίνδυνος  πυρκαγιάς  από  την  χαμηλή βλάστηση στα  μονοπάτια  καθώς και  στα
ρέματα  που  βρίσκονται  πλησίον  δρόμων  και  μονοπατιών.  Επίσης  διευκολύνεται  η  πρόσβαση
πεζοπόρων τμημάτων πυρόσβεσης.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 8.870,97 €.
Η συνολική δαπάνη της εργασίας για το 2018 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % ανέρχεται στο ποσό 
των 11.000,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6496 (κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας).
                                                                                                                              
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Ο Δήμαρχος Σίφνου

Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης


