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                   Δράμα  10  Δεκεμβρίου 2019 
   Αριθμ. πρωτ.: 19341 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - 

ΘΡΑΚΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ & ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ 

ΤΠΟΘΕΕΩΝ 
ΓΑΑΡΥΔΙΟ ΓΡΑΜΑ 

ΣΜΗΜΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΓΑΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 
 

ΔΡΓΟ : 
 
 
 
 

 
ΤΠΟΔΡΓΟ :     

 

« Kαηεδαθίζεις ασθαίρεηων καηαζκεσών 

ζε δάζη , δαζικές και αναδαζωηέες 
εκηάζεις.» 

  
 

« Καηεδαθίζεις ασθαίρεηων καηαζκεσών 

ζηην περιοτή εσθύνης Γαζαρτείοσ 
Γράμας.» 

 

 

    
 

  
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ : 

 
Πξάζηλν Σακείν/Τ. ΠΕ.ΕΝ. 
 

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 

 
4.530,03 € (κε  ΦΠΑ 24%) 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ  

 

Α. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ 

Α 1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε θαηεδάθηζε ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ πέξημ απηψλ απζαίξεησλ 

θαηαζθεπψλ πνπ έρνπλ θξηζεί ηειεζίδηθα θαηεδαθηζηέα, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια 

θαηεδάθηζεο ηνπ Δαζαξρείνπ Δξάκαο.  

Επίζεο αληηθείκελν απνηειεί θαη ε κεηαθνξά θαη ε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ θαηεδαθίζεσλ ζε εηδηθνχο 

ρψξνπο θαη κε θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ απηφ κεηαθνξηθά κέζα, θαζψο θαη ε πιήξεο θαη θαηάιιειε 

απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή ησλ εξγαζηψλ θαηεδάθηζεο. 

Α 2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΘΔΗ – ΑΤΘΑΙΡΔΣΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ 

Οη δχν πξνο θαηεδάθηζε θαηαζθεπέο βξίζθνληαη ζηε δαζηθή ζέζε «Παξάκεξνπ» ηνπ Δήκνπ Παξαλεζηίνπ 

θαη εκπίπηνπλ εληφο ηνπ Δεκφζηνπ Δάζνπο Πεξηβιέπηνπ – Πνιπθάξπνπ Ν. Δξάκαο.  

πκπεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαθάησ απνθάζεηο θαηεδάθηζεο : 

α) Αξηζ. πξση. 3382/24-05-2006 απφθαζε θαηεδάθηζεο ηεο Δ/λζεο Δαζψλ Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ., ε νπνία 

αθνξά ηελ θαηεδάθηζε απζαίξεηνπ θηίζκαηνο δηαζηάζεσλ 5,30 Υ 3,5κ κε ηζηκεληφιηζνπο θαη ηνχβια, 

πφξηα, παξάζπξα θαη ηζηκεληέληα βάζε, θαζψο θαη ηελ πεξίθξαμε κε ζηδεξνπαζζάινπο θαη πιέγκα ζε 

έθηαζε 2,7ζηξ. 
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Γηα ηηο αλσηέξσ απζαίξεηεο θαηαζθεπέο αζθήζεθαλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ε απφ 13/06/2006 αίηεζε 

αλαζηνιήο ηεο εθηέιεζεο απφθαζεο θαηεδάθηζεο  θαη πξνζθπγή, ε νπνία απνξξίθζεθε απφ ην Δηνηθεηηθφ 

Πξσηνδηθείν Καβάιαο. Ο ελδηαθεξφκελνο άζθεζε ηελ απφ 27/03/2008 έθεζε θαηά ηεο αλσηέξσ 

απφξξηςεο ε νπνία απνξξίθζεθε απφ ην ΣΕ. Έπεηηα θαη απφ ηελ απφ 07-09-2015 θιήηεπζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ γηα νηθηνζειή παξάδνζε, νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο δελ παξαδφζεθαλ ζην Δαζαξρείν 

Δξάκαο. 

β) Αξηζ. πξση. 28904/3094/26-05-2010 απφθαζε θαηεδάθηζεο ηεο Δ/λζεο Δαζψλ Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ, ε 

νπνία αθνξά θηίζκα απφ ηνχβια κε θεξακνζθεπή δηαζηάζεσλ 7 Υ 4,75κ, θαηαζθεπή απφ ιακαξίλα 

δηαζηάζεσλ 3 Υ 3κ θαη πεξίθξαμε κε ζηδεξέληνπο παζζάινπο θαη ζπξκαηφπιεγκα κήθνπο 215κ. 

Γηα ηηο αλσηέξσ απζαίξεηεο θαηαζθεπέο αζθήζεθαλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, ε απφ 11/10/2010 αίηεζε 

αλαζηνιήο θαη αθχξσζεο ηεο εθηέιεζεο απφθαζεο θαηεδάθηζεο , ε νπνία απνξξίθζεθε απφ ην Δηνηθεηηθφ 

Εθεηείν Κνκνηελήο.  

Μεηά απφ απηνςία καο, δηαπηζηψζακε φηη παξακέλνπλ θαη δελ έρνπλ θαζαηξεζεί νη παξαθάησ 

απζαίξεηεο θαηαζθεπέο :  

       ΑΤΘΑΙΡΔΣΟ 1 

1. Η βάζε ηεο απνζήθεο  δηαζηάζεσλ 5,30 κ. Υ 3,50 κ. απφ ζθπξφδεκα κέζνπ πάρνπο 0,10 κ.  

2. Σα πεξηκεηξηθά ηνηρία απφ ηζηκεληφπιηλζνπο θαη ηνχβια, ηα παξάζπξα θαη νη πφξηεο. 

3. Η θεξακνζθεπή θαη ην ππφζηεγν κε ιακαξίλεο. 

4. Η πεξίθξαμε κε ζηδεξέληνπο παζζάινπο θαη πιέγκα ζπλνιηθήο έθηαζεο 2,7 ζηξέκκαηα. 

ΑΤΘΑΙΡΔΣΟ 2 ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΔ ΛΑΜΑΡΙΝΔ 

1. Η βάζε ηνπ απζαηξέηνπ δηαζηάζεσλ 7,00κ.Υ4,75κ. απφ ζθπξφδεκα κέζνπ πάρνπο 0,10κ. 

2. Σα πεξηκεηξηθά ηνηρία απφ ηνχβια. 

3. Η θεξακνζθεπή. 

4. Η απνζήθε απφ ιακαξίλεο. 

5. Η πεξίθξαμε κε ζηδεξέληνπο παζζάινπο θαη πιέγκα ζπλνιηθνχ κήθνπο 215κ. 

Β. ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΟΤ 

Σα θηίζκαηα ζα θαηεδαθηζηνχλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ εγθχθιην ΤΠΕΥΩΔΕ κε αξηζκφ 

54/38935/210.95 «Καλνληζκφο γηα θαηεδαθίζεηο θηεξίσλ», κε νπνηαδήπνηε κεραληθά θαη ρεηξσλαθηηθά 

κέζα.  

ηε ζπλέρεηα ηα νηθνδνκηθά απφβιεηα ζα θνξησζνχλ κε κεραληθά κέζα θαη απφ εθεί ζα κεηαθεξζνχλ 

νδηθψο (50 ρηιηφκεηξα πεξίπνπ) ζε εηδηθά αδεηνδνηεκέλν ρψξν. 
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Η απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ κεηά ηελ απνθνκηδή ησλ νηθνδνκηθψλ απνβιήησλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε θαηάιιειε δηάζηξσζε ηνπ εδάθνπο, απνθνκηδή νπνηνπδήπνηε δνκηθνχ ζηνηρείνπ 

εληνπηζηεί, ψζηε λα επαλέιζεη ε έθηαζε ζηελ πξφηεξε θπζηθή ηεο θαηάζηαζε. 

Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ θαηεδάθηζεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ έρνπλ πξνεθηηκεζεί απφ ηελ επηηφπηα 

απηνςία καο ή θαη απφ ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ πθηζηακέλσλ ηειεζίδηθσλ πξσηνθφιισλ θαηεδάθηζεο ηεο 

έθαζηεο πεξίπησζεο. ε θακία πεξίπησζε ην ηειηθφ ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεζζνχλ δε κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη ηηο πξνκεηξεζείζεο πνζφηεηεο ηνπ παξφληνο έξγνπ. 

πλεκκέλα ππνβάινπκε Πξνκέηξεζε Εξγαζηψλ, Σηκνιφγην θαη Πξνυπνινγηζκφ θαη παξαθαινχκε γηα ηελ 

έγθξηζε. 

 

 

Γράμα  10– 12 – 2019 

          H  σνηάκηρια                                                   ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

                                                                              Η Αναπληρώηρια Γαζάρτης Γράμας 

 

 
     Γεσξγία Αξλανχηνγινπ                                                       νθία Θενδσξίδνπ 
            Δαζνιφγνο                                                                     Δαζνιφγνο 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

Με ηελ αξηζ. πξση. …………………………/……………………. Απφθαζε  Δ/λζεο Δαζψλ Δξάκαο 

Η Δ/ληξηα Δαζψλ Ν. Δξάκαο 

 

Ειηζάβεη Κσλζηαληηλίδνπ 
Δαζνιφγνο 


