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ΕΡΓΑΣΙΕΣ: «Προµήθεια-Τοποθέτηση ξύλινων 
τραπεζόπαγκων, παγκάκια στους χώρους 
αναψυχής περιοχής ευθύνης δασαρχείου 
Γουµένισσας και αντικατάσταση ξύλινης 
περίφραξης χώρου αναψυχής», από πιστώσεις 
της ΣΑΕ 584 του Π�Ε 2020. 
 
 

 
ΧΡΗΜΑΤΟ�ΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 584 - Π�Ε 2020 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ 
 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν συµπεριλαµβάνονται στις ανεκτέλεστες προβλεπόµενες εργασίες της  µελέτης 
µε τίτλο: «Συντήρηση χώρων δασικής αναψυχής περιοχής ευθύνης δασαρχείου Γουµένισσας», που έχει 
εγκριθεί µε την αριθ. πρωτ. 5429/9-5-2019 απόφαση '/νσης 'ασών Κιλκίς. Σε περίπτωση που εκτελούνται 
παράλληλα εργασίες της συγκεκριµένης µελέτης από άλλη χρηµατοδότηση της υπηρεσίας µας ή από άλλους 
φορείς (τοπικοί 'ήµοι κλπ), θα υπάρχει συνεργασία και συντονισµός του αναδόχου µε τον επιβλέποντα και 
την υπηρεσία, προκειµένου να µην εκτελούνται εργασίες σε ίδιους χώρους δασικής αναψυχής ή τµήµατα 
αυτών, καθώς και να µην παραµείνουν χώροι ή τµήµατα που δεν θα συντηρηθούν αν και απαιτείται η 
συντήρησή τους. 

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές και επισηµάνσεις: 
1. Τοποθέτηση ξύλινων τραπεζόπαγκων στους χώρους δασικής αναψυχής περιοχής ευθύνης δασαρχείου 

Γουµένισσας. Συγκεκριµένα δ.θ. ¨Παλαιοχώρι¨ 1 -  δ.θ. ¨Στραβοπόταµος¨ 1 – δ.θ. ¨Βάλε Όρβο¨ 1 – 
δ.θ. ¨'ήµου Βρύση¨ 1 – δ.θ. ¨Μ. Λιβάδια¨ 2 - δ.θ. ¨ΒΑΟ¨ 1 -  δ.θ. ¨ Προφήτης Ηλίας Καστανερής¨ 2 - 
δ.θ. ¨Καταρράκτες Κούπας-Σκρά¨ 2 – δ.θ.¨Γκιόλµα Κούπας¨ 1 – δ.θ. ¨'ύο ποτάµια Γουµένισσας¨ 4 – 
δ.θ. ¨Κάρπη¨ 1 – δ.θ. ¨Πεντάλοφος¨ 1 - δ.θ. ¨Πλατάνια Στάθης¨ 2 - δ.θ. ¨Φανός-Πλαγιά¨ 1 - δ.θ. 
¨Ποτίστρα Σκρά¨ 2 - δ.θ. ¨Αλσύλιο Αξιούπολης¨ 1 – δ.θ. ¨Ζωοδόχου Πηγής¨ 1.  

2. Τοποθέτηση ξύλινα παγκάκια στους χώρους δασικής αναψυχής περιοχής ευθύνης δασαρχείου 
Γουµένισσας. Συγκεκριµένα  δ.θ. ¨'ύο ποτάµια Γουµένισσας¨ 2 – δ.θ. ¨Κάρπη¨ 1  - δ.θ. ¨Ποτίστρα 
Σκρά¨ 1.   

3. Αντικατάσταση ξύλινης περίφραξης στον χώρο αναψυχής Στραβοπόταµος, όπου έχει φθαρεί και 
καταστραφεί λόγω παλαιότητας. 

4. Οι τιµές εργασιών ορίζονται από το Τιµολόγιο Εφαρµογής της εγκεκριµένης µελέτης: 
 

Α
/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθµός 
τιµολογίου 

Άρθρο 
Αναθ/σης 

Είδος 
µονάδ
ας 

Τιµή 
µονάδας 

€ 

Ποσότητα δαπάνη 

1 
Προµήθεια ξύλινου 

τραπεζόπαγκου από το 
εµπόριο και τοποθέτηση 

Άρθρο 2 
Συντάκτη 

- 
Τεµ. 

 
286,886 

25,00 7.172,15 

2 
Προµήθεια ξύλινο παγκάκι 

από το εµπόριο και 
τοποθέτηση 

Άρθρο 1 
Συντάκτη 

- 
Τεµ. 

 
208,956 

4,00 835,82 

3 Ξύλινη περίφραξη (1,20µ.) ΑΤΟΕ-51.01 - 
m 

 
55,192 

1,024 56,52 

 
 

5. Κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, δεν θα εγκαταλείπονται προϊόντα εκσκαφής στους 
χώρους δασικής αναψυχής, υπολείµµατα ξυλοκατασκευών τοποθέτησης ή ακόµη και των φθαρµένων 
και κατεστραµµένων ξυλοκατασκευών.  

6. Η προµήθεια των τραπεζόπαγκων, παγκάκια  θα γίνει από το ελεύθερο εµπόριο, καθώς και όλων των 
απαραίτητων σχετικά υλικών.  

7. Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα τη σχετική µελέτη, το Σχέδιο και το Φάκελο Ασφάλειας 
και Υγείας καθώς και τις υποδείξεις του επιβλέποντος υπαλλήλου. Εργασίες που θα εκτελεστούν µε 
πρωτοβουλία του αναδόχου, θα θεωρηθούν ως µη γινόµενες, δεν θα παραληφθούν και οι δαπάνες θα 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 



8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα ενάντια στα ατυχήµατα κατά την 
εκτέλεση των εργασιών. Την ευθύνη της αποζηµίωσης για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί, αναλαµβάνει 
στο ακέραιο ο ανάδοχος. Επίσης θα πρέπει να φροντίσει εν γένει για την ασφαλή εκτέλεση των 
εργασιών και να µη γίνει πρόξενος ζηµιών σε τρίτους και πυρκαγιάς στο δάσος. Για κάθε ζηµία που 
θα συµβεί είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο ανάδοχος. 

 
 

 
Γουµένισσα     24-6-2020 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ      ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάκτης 
 

 
Γεώργιος Καρατζιάς 

�ασοπόνος µε Α΄ βαθµό 

 Ο �ασάρχης Γουµένισσας 
 
 
 

Τζάκος Αντώνιος 
 �ασολόγος µε Α΄ βαθµό 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθ. πρωτ. 7118/23-6-2020 απόφαση '/νσης 'ασών Κιλκίς 
 


