
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                  
ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑ 
ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ                                        
ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ                                      

 

 
 

ΜΕΛΕΣΗ  

 

ΣΙΣΛΟ : «Εργαςίεσ κοπήσ και κλαδζματοσ δζντρων, κλαδιϊν κλπ για την πρόληψη πυρκαγιϊν, ςτη ΔΕ 
Σριταίασ» (CPV: 77312000-0) 

 
 
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

 
1.  Σεχνικι Ζκκεςθ 
2.  Σιμολόγιο 
3.  Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ 
4.  Ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ 
5.  υγγραφι υποχρεϊςεων 
6. Θμεριςιο ζντυπο καταγραφισ εργαςιϊν  
 
 
 

Προχπολογιςμόσ   : 16.116,00 € 

Δαπάνθ Φ.Π.Α. 24%          : 3.867,84 € 

φνολο Δαπάνθσ : 19.983,84 € 

ΠθγιΧρθματοδότθςθσ : ΜΑΠ 2019 ΔΡΑΕΩΟ ΠΤΡ/ΣΑΙΑ-ΑΣΑ ΠΟΝ. ΠΡΟΣΑΙΑ 

Τπθρεςία φνταξθσ μελζτθσ : Σεχνικι Τπθρεςία  

Θμερομθνία  κεϊρθςθσ : 16 / 05 /2019 

 

 

 

 
 
 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     
ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑ    Σίτλοσ :Εργαςίεσ κοπισ και κλαδζματοσ δζντρων,  
ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤκλαδιϊν κλπ για τθν πρόλθψθ πυρκαγιϊν, ςτθ ΔΕ 
Σριταίασ 
 

Σ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε  Η 

Θ παροφςα ςυντάχκθκε,ςτο πλαίςιο τθσ ετιςιασ εργαςίασαποψίλωςθσ ξερισ - χλωρισ φυτικισ 
βλάςτθςθσ και του κακαριςμοφ ερειςμάτων τθσ εςωτερικισ οδοποιίασ ςτθ Δ.Ε. Σριταίασ του 
Διμου Ερυμάνκου, για τθν πρόλθψθ πυρκαγιϊν. 

Θ απομάκρυνςθ τθσ ξερισ και χλωρισ φυτικισ βλάςτθςθσ και ξερϊν κλαδιϊν κρίνονται 
απαραίτθτα, διότι εξ αιτίασ των υψθλϊν κερμοκραςιϊν, που παρατθροφνται κατά τουσ κερινοφσ 
μινεσ ςε ςυνδυαςμό με τθν υφιςτάμενθ κυκλοφορία ςε αυτάτα οδικά τμιματα, υπάρχει μεγάλοσ 
κίνδυνοσ πυρκαγιάσ. 

υγκεκριμζνα προβλζπεται θ εργαςία κοπισ χαμθλισ βλάςτθςθσ (βάτων, χόρτων κλπ) και 
ξυλωδϊν φυτϊν , κακϊσ και τυχόν μερικι κλάδευςθ χαμθλϊν δζνδρων (φψουσ ζωσ 4,00 μ.), κατά 
μικοσ και εκατζρωκεν των οδϊν και τθν παράπλευρθ εναπόκεςι τουσ προσ ςυγκομιδι από τισ 
Τπθρεςίεσ του Διμου, με τθν χριςθ κατάλλθλων ειδικϊν μθχανθμάτων/οχθμάτων και εργαλείων 
(καταςτροφείσ, ελκυςτιρεσ με προςαρμοςμζνθ λεπίδα/καταςτροφζα, χορτοκοπτικά, 
κλαδευτιρια, πριόνια, κ.α.) από εξειδικευμζνο και μθ, εργατικό  προςωπικό, το οποίο κα λαμβάνει 
όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ, για τθν αποφυγι ατυχθμάτων.  

Οι εργαςίεσ κα πραγματοποιθκοφν κατά μικοσ του οδικοφ δικτφου τθσ Δ.Ε. Σριταίασ, ςτισκζςεισ 
που περιγράφονται παρακάτω (πίνακασ 1) , εκατζρωθεν του άξονα τθσ οδοφ και μζχρι το όριο των 
τυχόν υφιςτάμενων ιδιοκτθςιϊν ςυμπεριλαμβανομζνων και των ερειςμάτων. Γενικά το μζςο 
πλάτοσ κακαριςμοφ, εκτιμάται ςτα 1,00 μ. 

ΠΙΝΑΚΑ 1 

Σ.Κ. 

 

ΟΝΟΜΑΙΑ/ΘΕΗ ΟΔΟΤ  

 

ΑΞΟΝΙΚΟ ΜΗΚΟ ΟΔΟΤ 
(m) 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ (ςτρ.) 

(1) (2) (3) (4) = 2 x (3) x 1,00 / 1.000 

ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ «ΑΓ. ΔΘΞΘΣΡΙΟ-ΜΡΙΘΑΡΑΜΙΑ» 2.500 5,00 

“ «ΠΟΣΑΞΙΑ-ΣΟΤΜΑ-ΜΑΝΟΤΙ» 3.500 7,00 

ΒΕΛΗΜΑΧΙ 
«ΕΡΤΞΑΟΘΕΙΑ-ΒΕΝΘΞΑΧΙ-

ΒΟΤΟΟ» 
4.000 8,00 

ΔΡΟΙΑ «ΠΣΕΡΘ-ΑΓΡΑΠΙΔΙΕ» 4.000 8,00 

“ «ΑΓ. ΜΤΡΙΑΜΘ-ΞΕΡΝΙΓΜΕΛΜΑ» 4.000 8,00 

“ 
«ΑΓΡΑΠΙΔΙΕ-ΑΓ. ΙΩΑΟΟΘ-

ΣΟΣΡΕΛΜΑ» 
3.500 7,00 

“ 
«ΠΑΝΙΑΓΡΑΠΙΔΙΕ-ΠΣΕΡΘ-

ΞΑΤΡΘ» 
4.500 9,00 

“ «ΔΡΟΙΑ-ΜΑΣΩ ΜΟΤΣΟΤΓΕΡΑ» 4.000 8,00 

“ «ΞΤΝΩΟΕΛΜΑ-ΒΟΤΜΟΝΕΛΜΑ» 3.000 6,00 

ΕΡΤΜΑΝΘΕΙΑ «ΕΡΤΞΑΟΘΕΙΑ-ΜΤΠΑΡΙΙ» 4.000 8,00 

“ «ΕΡΤΞΑΟΘΕΙΑ-ΞΙΜΡΟΤΝΕΛΜΑ» 4.000 8,00 

ΚΑΛΦΑ «ΜΑΝΦΑ-ΞΑΟΤΡΕΛΜΑ» 5.000 10,00 



 
O κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να υποβάλει οικονομικι προςφορά είτε για το ςφνολο των οδϊν 
που περιγράφονται, είτε μεμονωμζνα για κάποιεσ από τισ οδοφσ, όπωσ περιγράφονται ςτον 
πίνακα προχπολογιςμοφ. 
 
Σα μθχανιματα ζργων / οχιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν, καπρζπει να διακζτουν νόμιμθ άδεια 
και αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο(ειδικότερα να περιλαμβάνει κάλυψθ για ςωματικζσ βλάβεσ προσ 
τρίτουσ και υλικζσ ηθμιζσ προσ τρίτουσ  και επιπλζον πρόςκετθ κάλυψθ ωσ εργαλείου μθχανιματοσ 
ζργου για ςωματικζσ βλάβεσ προσ τρίτουσ και υλικζσ ηθμιζσ προσ τρίτουσ) . 
 
Σα τμιματα τωνοδϊνκαι οι ακριβείσ κζςεισ ςτισ οποίεσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφνται να επιχειρεί, κα 
υποδεικνφονται από τον αρμόδιο Αντιδιμαρχο. 
 
Θ εργαςία αφορά ςτο χρονικό διάςτθμα ζωσ και τθν 31-12-2019 ι μζχρι τθν εξάντλθςθ τθσ 
πίςτωςθσ (όποιο ζρκει νωρίτερα). 
 
ΧΕΙΡΙΜΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΕΛΚΤΣΗΡΩΝ 
 
Ο χειριςμόσ τουμθχανιματοσ ζργου/ ελκυςτιρα , κα γίνει από χειριςτζσ που ζχουν το δικαίωμα 
χριςθσ τουσ (δθλαδι θ άδεια χειριςτι τουσ κα καλφπτει τισ προδιαγραφζσ του μθχανιματοσ που 
κα χειρίηονται). 
 
ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

 
Ωσ μθ εξειδικευμζνο εργατικό προςωπικό, νοείται το προςωπικό που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν 
εκτζλεςθ  των εργαςιϊν αποψίλωςθσ με χριςθ εργαλείων, π.χ. φορθτά χορτοκοπτικά 
βενηινοκίνθτα μθχανιματα, κλαδευτιρια, αξίνεσ, τςάπεσ κλπ.  

 
Οι ενδιαφερόμενοικα πρζπει να υποβάλλουν τα εξισ δικαιολογθτικά (εκτόσ των δικαιολογθτικϊν 
φερεγγυότθτασ ): 

“ «ΜΑΝΦΑ-ΠΑΟΣΑΗΕΛΜΑ» 1.500 3,00 

ΡΟΤΠΑΚΙΑ «ΦΤΝΑΜΙΟ-ΓΑΝΑΡΟ» 5.000 10,00 

“ «ΓΑΝΑΡΟ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΞΙ» 3.500 7,00 

ΚΙΑΔΑ «ΜΙΑΔΑ-ΠΣΕΡΘ» 5.000 10,00 

“ «ΜΑΡΠΕΣΑ-ΧΡΤΙΜΟΤ-ΞΤΝΟ» 2.500 5,00 

“ «ΜΙΑΔΑ-ΜΟΤΡΑ» 2.000 4,00 

“ «ΑΧΝΑΔΙΩΣΘ-Ε.Ο. 33» 1.000 2,00 

“ «ΠΡΟ ΙΔ. ΞΠΑΡΔΑΜΘ» 2.000 4,00 

ΚΟΤΡΑ «ΜΟΤΡΑ-ΜΑΡΠΕΣΑ» 5.000 10,00 

ΠΑΡΣΙΑ «ΜΤΠΑΡΙΙ-ΜΑΜΙΗΑ-ΜΑΝΟΤΙ» 4.000 8,00 

“ 
«ΠΟΣΑΞΙΑ-ΑΓ. ΠΑΟΣΕ-ΠΡΟ 

ΒΟΤΟΟ» 
7.300 14,60 

ΧΙΟΝΑ «ΧΙΟΟΑ-ΑΓ. ΙΩΑΟΟΘ-ΔΙΑΕΝΟ» 5.000 10,00 

“ «ΧΙΟΟΑ-ΦΤΝΑΜΙΟ» 3.000 6,00 

“ 
«ΧΙΟΟΑ-ΓΟΝΕΞΙ-ΠΡΟ 

ΞΑΗΑΡΑΜΙ» 
2.000 4,00 

ΤΝΟΛΟ 189,60 



 
1. Φωτοτυπία τθσ ςχετικισ Άδειασ Μυκλοφορίασ του μθχανιματοσ  
2. Φωτοτυπία τθσ αςφάλειασ του μθχανιματοσ κατά περίπτωςθ 
3. Φωτοτυπία τθν Αςτυνομικι τουσ ταυτότθτα. 
4. Φωτοτυπία τθσ άδειασ χειριςτοφ κατά περίπτωςθ 
5. Παραςτατικό πλθρωμισ εξόφλθςθσ των τελϊν χριςθσ μθχανθμάτων ζργου ι τελϊν 
κυκλοφορίασ για τα λοιπά μθχανιματα. 
6. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ο. 1599/86 ότι το προςφερόμενο μθχάνθμα/ελκυςτιρασβρίςκεται ςε 
καλι κατάςταςθ(ενδεικτικά: Μαλι κατάςταςθσ μπαταρίασ εκκίνθςθσ, καλι κατάςταςθ ελαςτικϊν, 
προβολείσ εργαςίασ (εμπρόσ - πίςω), ςυρματόςχοινα ρυμοφλκθςθσ κλπ) 
7. Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ. 
 

Επίςθσ ςτθν περίπτωςθ που διατθροφν επιχείρθςθ, πιςτοποιθτικό από αρμόδια αρχι από το 
οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροσ  ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ  που αφοροφν τισ ειςφορζσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Σο πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ αφορά όλουσ τουσ 
απαςχολοφμενουσ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτθν επιχείρθςθ του κατόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των εργοδοτϊν που είναι αςφαλιςμζνοι ςε διαφορετικοφσ οργανιςμοφσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και όχι μόνο τουσ αςφαλιςμζνουσ ςτο Κδρυμα Μοινωνικϊν Αςφαλίςεων 
(Ι.Μ.Α). ε κάκε περίπτωςθ ο οργανιςμόσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτον οποίο είναι αςφαλιςμζνοσ 
κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ του κατόχου, ςυμπεριλαμβανομζνων και των εργοδοτϊν 
και των διοικοφντων τθν Ε.Π.Ε. και Α.Ε. κα προκφπτει κατά κανόνα από το καταςτατικό και 
κεωρθμζνθ κατάςταςθ προςωπικοφ κατά ειδικότθτα ςτθν οποία κα εμφαίνεται ο αςφαλιςτικόσ 
οργανιςμόσ που είναι αςφαλιςμζνοσ ο κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ ι τυχόν 
ιςοδφναμα ζγγραφα κάκε επιχείρθςθσ. 

 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά την υπογραφή τησ ςφμβαςησ, να προςκομίςει κατάςταςθ 
προςωπικοφ που κα αςχολθκεί με το αντικείμενο τθσυπθρεςίασ, κακϊσ και να πλθροφορεί 
άμεςατθν ∆/νςθ Οικονομικοφ, όςο και τθν επιτροπι καλισ εκτζλεςθσ τθσ παρεχόμενθσ 
υπθρεςίασ, για κάκε αλλαγι προςωπικοφ που κα πραγματοποιεί. Επίςθσ κα πρζπει να 
προςκομίςει κατάςταςθ προςωπικοφ κεωρθμζνθ από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, κατάςταςθ 
μιςκοδοςίασ για το ςυγκεκριμζνο προςωπικό και αναλυτικι περιοδικι διλωςθ που υποβάλλει 
ςτο ΙΜΑ. Ο μιςκόσ, τα επιδόματα αδείασ, δϊρα Χριςτουγζννων και Πάςχα, οι εργοδοτικζσ 
ειςφορζσ του ΙΜΑ , των Επικουρικϊν Σαμείων και κάκε άλλθ ειςφορά που ζχει ςχζςθ µε τθν 
υπθρεςία, βαρφνουν τον Ανάδοχο. 

 
ΑΜΟΙΒΗ 
 
Θ αμοιβι ανά ςτρζμμα  για τθν προςφορά που κα υποβάλει ο κάκε υποψιφιοσ ανάδοχοσ, δεν κα 
ξεπερνά τθν αμοιβι που ορίηεται ςτθν μελζτθ.τθν αμοιβι περιλαμβάνεται κάκε δαπάνθ και 
ουδεμία άλλθ οικονομικι αξίωςθ δεν μπορεί να απαιτθκεί.Μριτιριο επιλογισ και ανάκεςθσ κα 
είναι θ χαμθλότερθ τιμι. 
 
Για τθν πλθρωμι του αναδόχου κα ςυντάςςεται ςυγκεντρωτικόσ πίνακασ με τισ κζςεισ  εργαςίασ 
του μθχανιματοσ/ελκυςτιρα ι του μθ εξειδικευμζνου εργατικοφ προςωπικοφ,  ο οποίοσ κα 
ςυνοδεφεται από τα θμεριςια ζντυπα καταγραφισ των εργαςιϊν. τα ζντυπα αυτά κα 
καταγράφονται ςε θμεριςια βάςθ, οι κζςεισ εργαςίασ του μθχανιματοσ/ελκυςτιρακαι του μθ 
εξειδικευμζνου εργατικοφ προςωπικοφ κακϊσ και θ ςυνολικι επιφάνεια των εργαςιϊν που 
εκτελζςτθκαν και οι οποίεσ κα πιςτοποιοφνται από τουσ εκπροςϊπουσ των τοπικϊν κοινοτιτων ή 
του Αντιδθμάρχου τθσ Αντίςτοιχθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ όπου εκτελζςτθκαν αυτζσ και του 
αρμόδιου για τθν Τπθρεςία  Αντιδθμάρχου, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα μελζτθ 
ζντυπο. 
 



Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ο.4412/2016 (ΦΕΜ 147/Α/8-8-
2016) που αφοροφν ςτισ υπθρεςίεσ κακϊσ και τισ διατάξεισ του Ο. 3463/2006, του Ο. 3863/2010, 
του Π.∆. 80/2016, όπωσ αυτζσ ιςχφουν. 
Σο ςφνολο των υπθρεςιϊν, όπωσ περιγράφονται, χρθματοδοτοφνται από ΜΑΠ 2019 ΔΡΑΕΩΟ 
ΠΤΡ/ΣΑΙΑ-ΑΣΑ ΠΟΝ. ΠΡΟΣΑΙΑ, με εγγεγραμμζνθ  πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό για το 
οικονομικό ζτοσ 2019 ςυνολικοφ φψουσ 20.000,00€ (Μ.Α. 30-6262.052) 
 

Θεωρείται   
Ο Προϊςτάμενοσ Σ.Τ.  Χαλανδρίτςα, 16/05/2019 

ΔιμουΕρυμάνκου  Ο υντάξασ 
   
   

ΑποςτόλθσΗγολόμπθσ  ΕυάγγελοσΣςιλίγκασ 
Πολιτ. Ξθχανικόσ τ.ε.  ΠολιτικόσΞθχανικόσ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     
ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑ    Σίτλοσ :Εργαςίεσ κοπισ και κλαδζματοσ δζντρων,  
ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤκλαδιϊν κλπ για τθν πρόλθψθ πυρκαγιϊν, ςτθ ΔΕ 
Σριταίασ 
 
 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

Αντικείμενο του παρόντοσ τιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ τιμϊν μονάδοσ εργαςιϊν, που είναι 
απαραίτθτεσ για τθν ζντεχνθ ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ προδιαγράφεται ςτα λοιπά τεφχθ. 
 
1. Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Σιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ πλιρωσ περαιωμζνων 
υπθρεςιϊν όπωσ περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Δεν περιλαμβάνονται γενικά ζξοδα. 
Μαμιά αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν μπορεί να κεμελιωκεί, που να ζχει ςχζςθ με το είδοσ και τθν 
απόδοςθ των μθχανθμάτων, τθν ειδικότθτα και τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, 
εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτα άρκρα του παρόντοσ. 
φμφωνα με τα παραπάνω, ςτισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου, ενδεικτικά και όχι 
περιοριςτικά περιλαμβάνονται, όπωσ κα ιςχφςουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, τα κάτωκι : 
1.1.1 Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςφαλίςεων (ςτο Ι.Μ.Α., 
ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, ι ςε άλλουσ θμεδαποφσ ι/και αλλοδαποφσ αςφαλιςτικοφσ 
οργανιςμοφσ κλπ.), δϊρων εορτϊν, επιδόματοσ αδείασ οικογενειακοφ, κζςεωσ, ανκυγιεινοφ, 
εξαιρεςίμων, νυκτερινϊν κλπ. του κάκε είδουσ προςωπικοφ  για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ. 
Οι δαπάνεσ για τθν αςφάλιςθ του Αναδόχου και απαςχολοφμενου προςωπικοφ. 
1.1.2 Οι δαπάνεσ για κάκε είδουσ αςφαλίςεισ εργαηόμενου προςωπικοφ, μεταφορϊν, 
μεταφορικϊν μζςων, μθχανθμάτων, εγκαταςτάςεων κλπ. για τθν περίπτωςθ πρόκλθςθσ 
ατυχιματοσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι άλλεσ αςφαλίςεισ, που 
αναφζρονται ιδιαίτερα ςτουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ του ζργου. 
1.1.3 Οι δαπάνεσ αντιμετϊπιςθσ των δυςκολιϊν κυκλοφορίασ των οδϊνκαι πρόλθψθσ 
ατυχθμάτων εργαηομζνων ι τρίτων, πρόλθψθσ πρόκλθςθσ βλαβϊν ςε κινθτά ι ακίνθτα πράγματα 
τρίτων, ςε ρζματα-ποτάμια κλπ. 
Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ κάκε είδουσ μθχανιματοσ ι άλλου 
εξοπλιςμοφ που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, οι θμεραργίεσ για οποιαδιποτε 
αιτία, θ κάκε είδουσ ςταλία τουσ ανεξαρτιτωσ αιτίασ, θ απομάκρυνςι τουσ μαηί με τθν τυχόν 
απαιτοφμενθ διάλυςθ μετά το τζλοσ των εργαςιϊν, οι άγονεσ μετακινιςεισ, τα απαιτοφμενα 
καφςιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. 
1.1.4 Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ και αποηθμίωςθσ κάκε 
είδουσ βλάβθσ ι μθ ςυνικουσ φκοράσ που κα προκλθκοφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
(περιλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ υλικϊν) και κα οφείλονται ςε αμζλεια, απρονοθςία, μθ 
τιρθςθ των ςυμβατικϊν όρων, των υποδείξεων τθσ Τπθρεςίασ, των νομικϊν διατάξεων και 
γενικότερα ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου. 
1.1.6 Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν αποκικευςθ, φφλαξθ, ςυντιρθςθ, επιςκευι και 
λειτουργία των μθχανθμάτων 
1.2 τισ τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Σιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το κονδφλιο για ΦΠΑ 
(24%). Ο φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α) των λογαριαςμϊν του αναδόχου επιβαρφνει τον 
Μφριο του Ζργου. 
 
 
 



Άρθρο 1οΕργαςίεσ κοπήσ χαμηλήσ βλάςτηςησ και ξυλωδϊν φυτϊνκαι μερικήσ κλάδευςησ 

χαμηλϊν δζνδρων μζχρι φψοσ 4,00 μ., με μηχανήματα ή/και εργάτεσ    

Εργαςία κοπισ χαμθλισ βλάςτθςθσ (βάτων, χόρτων κλπ) καιξυλωδϊν φυτϊν, κακϊσ και τυχόν 
μερικι κλάδευςθ χαμθλϊν δζνδρων (φψουσ ζωσ 4,00 μ.), κατά μικοσ και εκατζρωκεν των 
οδϊνκαι μζχρι το όριο των τυχόν υφιςτάμενων ιδιοκτθςιϊν ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
ερειςμάτων, με τθν χριςθ κατάλλθλων ειδικϊν μθχανθμάτων/οχθμάτων και εργαλείων 
(καταςτροφείσ, ελκυςτιρεσ με προςαρμοςμζνθ λεπίδα/καταςτροφζα, χορτοκοπτικά, 
κλαδευτιρια, πριόνια, κ.α.) από εξειδικευμζνο και μθ, εργατικό  προςωπικό. 
υγκεκριμζνα ςυμπεριλαμβάνεται θ απαςχόλθςθ μθχανθμάτων/ελκυςτιρων με χριςθ 
κατάλλθλων εξαρτθμάτων που προςαρμόηονται ςε αυτά, κακϊσ και των 
χειριςτϊν/οδθγϊντουσ, όπωσ και θ απαςχόλθςθ μθ εξειδικευμζνου εργατικοφ προςωπικοφ με 
χριςθ εργαλείωνπ.χ. φορθτά χορτοκοπτικά βενηινοκίνθτα μθχανιματα, κλαδευτιρια, αξίνεσ, 
τςάπεσ κλπ., ςφμφωνα με τθν ςυγγραφι υποχρεϊςεων και τθν τεχνικι περιγραφι.  
Σα προϊόντα τθσ κοπισ κα εναποτίκενται παράπλευρα, προσ ςυγκομιδι από τισ Τπθρεςίεσ του 
Διμου. 
Σο ζτοσ καταςκευισ του μθχανιματοσ/ελκυςτιρα κα πρζπει (επί ποινι αποκλειςμοφ) να είναι 
μεταγενζςτερο του 1995. 
Ωσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ του μθχανιματοσ και του χειριςτι, για εκτζλεςθ εργαςιϊν, ορίηεται 
αυτόσ που αρχίηει με τθν παρουςία των χειριςτϊν μετά από εντολι τθσ Τπθρεςίασ και 
περατϊνεται αυτόσ ο χρόνοσ με τθν αποχϊρθςθ αυτϊν μετά από τθν άρςθ τθσ εντολισ τθσ 
Τπθρεςίασ. 
Δεν περιλαμβάνονται γενικά ζξοδα. 
τθν τιμι μονάδοσ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνονται και όλεσ οι δαπάνεσ κάκε είδουσ 
ακόμα και αν δεν αναφζρονται ρθτϊσ, που απαιτοφνται για τθν πλιρωσ τελειωμζνθ και ζντεχνθ 
εργαςία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου και των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν. 
 
Σιμι ανά  ςτρζμμα κακαριςμζνθσ επιφάνειασ 

Σιμή: Ογδόντα πζντεευρϊ…….…………………………….……………………………............ (85,00 €) 

 
Θεωρείται   

Ο Προϊςτάμενοσ Σ.Τ.  Χαλανδρίτςα, 16/05/2019 
ΔιμουΕρυμάνκου  Ο υντάξασ 

   
   

ΑποςτόλθσΗγολόμπθσ  ΕυάγγελοσΣςιλίγκασ 
Πολιτ. Ξθχανικόσ τ.ε.  ΠολιτικόσΞθχανικόσ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     
ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑ    Σίτλοσ :Εργαςίεσ κοπισ και κλαδζματοσ δζντρων,  
ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤκλαδιϊν κλπ για τθν πρόλθψθ πυρκαγιϊν, ςτθ ΔΕ 
Σριταίασ 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Σ.Κ. 

 

ΟΝΟΜΑΙΑ/ΘΕΗ 
ΟΔΟΤ  

 

ΑΞΟΝΙΚΟ 
ΜΗΚΟ ΟΔΟΤ 

(m) 

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ (ςτρ.) 

 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 
(€ / ςτρ.) 

   ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

 

(1) (2) (3) (4) = 2 x (3) x 1,00 / 1.000 (5) (6) = (5) x (4) 

ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ 
«ΑΓ. ΔΘΞΘΣΡΙΟ-

ΜΡΙΘΑΡΑΜΙΑ» 
2.500 5,00 85,00 425,00 

“ 
«ΠΟΣΑΞΙΑ-ΣΟΤΜΑ-

ΜΑΝΟΤΙ» 
3.500 7,00 85,00 595,00 

ΒΕΛΗΜΑΧΙ 
«ΕΡΤΞΑΟΘΕΙΑ-

ΒΕΝΘΞΑΧΙ-ΒΟΤΟΟ» 
4.000 8,00 85,00 680,00 

ΔΡΟΙΑ «ΠΣΕΡΘ-ΑΓΡΑΠΙΔΙΕ» 4.000 8,00 85,00 680,00 

“ 
«ΑΓ. ΜΤΡΙΑΜΘ-
ΞΕΡΝΙΓΜΕΛΜΑ» 

4.000 8,00 85,00 680,00 

“ 
«ΑΓΡΑΠΙΔΙΕ-ΑΓ. 

ΙΩΑΟΟΘ-ΣΟΣΡΕΛΜΑ» 
3.500 7,00 85,00 595,00 

“ 
«ΠΑΝΙΑΓΡΑΠΙΔΙΕ-

ΠΣΕΡΘ-ΞΑΤΡΘ» 
4.500 9,00 85,00 765,00 

“ 
«ΔΡΟΙΑ-ΜΑΣΩ 
ΜΟΤΣΟΤΓΕΡΑ» 

4.000 8,00 85,00 680,00 

“ 
«ΞΤΝΩΟΕΛΜΑ-
ΒΟΤΜΟΝΕΛΜΑ» 

3.000 6,00 85,00 510,00 

ΕΡΤΜΑΝΘΕΙΑ 
«ΕΡΤΞΑΟΘΕΙΑ-

ΜΤΠΑΡΙΙ» 
4.000 8,00 85,00 680,00 

“ 
«ΕΡΤΞΑΟΘΕΙΑ-
ΞΙΜΡΟΤΝΕΛΜΑ» 

4.000 8,00 85,00 680,00 

ΚΑΛΦΑ 
«ΜΑΝΦΑ-

ΞΑΟΤΡΕΛΜΑ» 
5.000 10,00 85,00 850,00 

“ «ΜΑΝΦΑ-ΠΑΟΣΑΗΕΛΜΑ» 1.500 3,00 85,00 255,00 

ΡΟΤΠΑΚΙΑ «ΦΤΝΑΜΙΟ-ΓΑΝΑΡΟ» 5.000 10,00 85,00 850,00 

“ 
«ΓΑΝΑΡΟ-

ΣΑΤΡΟΔΡΟΞΙ» 
3.500 7,00 85,00 595,00 

ΚΙΑΔΑ «ΜΙΑΔΑ-ΠΣΕΡΘ» 5.000 10,00 85,00 850,00 

“ 
«ΜΑΡΠΕΣΑ-ΧΡΤΙΜΟΤ-

ΞΤΝΟ» 
2.500 5,00 85,00 425,00 

“ «ΜΙΑΔΑ-ΜΟΤΡΑ» 2.000 4,00 85,00 340,00 

“ «ΑΧΝΑΔΙΩΣΘ-Ε.Ο. 33» 1.000 2,00 85,00 170,00 

“ 
«ΠΡΟ ΙΔ. 

ΞΠΑΡΔΑΜΘ» 
2.000 4,00 85,00 340,00 

ΚΟΤΡΑ «ΜΟΤΡΑ-ΜΑΡΠΕΣΑ» 5.000 10,00 85,00 850,00 



 
 

Θεωρείται   
Ο Προϊςτάμενοσ Σ.Τ.  Χαλανδρίτςα, 16/05/2019 

ΔιμουΕρυμάνκου  Ο υντάξασ 
   
   
   

ΑποςτόλθσΗγολόμπθσ  ΕυάγγελοσΣςιλίγκασ 
Πολιτ. Ξθχανικόσ τ.ε.  ΠολιτικόσΞθχανικόσ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΣΙΑ 
«ΜΤΠΑΡΙΙ-ΜΑΜΙΗΑ-

ΜΑΝΟΤΙ» 
4.000 8,00 85,00 680,00 

“ 
«ΠΟΣΑΞΙΑ-ΑΓ. 

ΠΑΟΣΕ-ΠΡΟ ΒΟΤΟΟ» 
7.300 14,60 85,00 1.241,00 

ΧΙΟΝΑ 
«ΧΙΟΟΑ-ΑΓ. ΙΩΑΟΟΘ-

ΔΙΑΕΝΟ» 
5.000 10,00 85,00 850,00 

“ «ΧΙΟΟΑ-ΦΤΝΑΜΙΟ» 3.000 6,00 85,00 510,00 

“ 
«ΧΙΟΟΑ-ΓΟΝΕΞΙ-ΠΡΟ 

ΞΑΗΑΡΑΜΙ» 
2.000 4,00 85,00 340,00 

ΤΝΟΛΟ  16.116,00 

ΦΠΑ 24%   3.867,84 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 19.983,84 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     
ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑ    Σίτλοσ :Εργαςίεσ κοπισ και κλαδζματοσ δζντρων,  
ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤκλαδιϊν κλπ για τθν πρόλθψθ πυρκαγιϊν, ςτθ ΔΕ 
Σριταίασ 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Σθσ  επιχείρθςθσ ι κοινοπραξίασ, επιχειριςεων  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
με ζδρα τ………………………………οδόσ ………………………………αρικμ…………………… 
Σ.Μ. …………………Σθλ. …………………….Fax…………………… 
 
Προσ:ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ 
Αφοφ ζλαβα γνϊςθ τθσ Σεχνικισ Περιγραφιστθσ υπθρεςίασ που αναγράφεται ςτθν επικεφαλίδα 
και των λοιπϊν ςτοιχείων τθσ από 16-05-2019 Ξελζτθσ που ςυνζταξε θ Σεχνικι Τπθρεςία του 
Διμου Ερυμάνκου, κακϊσ και των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ αυτισ, υποβάλλω τθν παροφςα προςφορά 
και δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ όλα αυτά και αναλαμβάνω τθν εκτζλεςθ 
τθσ υπθρεςίασ,ωσ ακολοφκωσ: 

 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

Σ.Κ. 
 

ΟΝΟΜΑΙΑ/ΘΕΗ 
ΟΔΟΤ 

 

ΑΞΟΝΙΚΟ 
ΜΗΚΟ ΟΔΟΤ 

(m) 
 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ (ςτρ.) 

 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 
(€ / ςτρ.) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

 

(1) (2) (3) (4) = 2 x (3) x 1,00 / 1.000 (5) (6) = (5) x (4) 

ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ 
«ΑΓ. ΔΘΞΘΣΡΙΟ-

ΜΡΙΘΑΡΑΜΙΑ» 
2.500 5,00   

“ 
«ΠΟΣΑΞΙΑ-ΣΟΤΜΑ-

ΜΑΝΟΤΙ» 
3.500 7,00   

ΒΕΛΗΜΑΧΙ 
«ΕΡΤΞΑΟΘΕΙΑ-

ΒΕΝΘΞΑΧΙ-ΒΟΤΟΟ» 
4.000 8,00   

ΔΡΟΙΑ «ΠΣΕΡΘ-ΑΓΡΑΠΙΔΙΕ» 4.000 8,00   

“ 
«ΑΓ. ΜΤΡΙΑΜΘ-
ΞΕΡΝΙΓΜΕΛΜΑ» 

4.000 8,00   

“ 
«ΑΓΡΑΠΙΔΙΕ-ΑΓ. 

ΙΩΑΟΟΘ-ΣΟΣΡΕΛΜΑ» 
3.500 7,00   

“ 
«ΠΑΝΙΑΓΡΑΠΙΔΙΕ-

ΠΣΕΡΘ-ΞΑΤΡΘ» 
4.500 9,00   

“ 
«ΔΡΟΙΑ-ΜΑΣΩ 
ΜΟΤΣΟΤΓΕΡΑ» 

4.000 8,00   

“ 
«ΞΤΝΩΟΕΛΜΑ-
ΒΟΤΜΟΝΕΛΜΑ» 

3.000 6,00   

ΕΡΤΜΑΝΘΕΙΑ 
«ΕΡΤΞΑΟΘΕΙΑ-

ΜΤΠΑΡΙΙ» 
4.000 8,00   



 
 

Χαλανδρίηζα…….. /……/….. 

Ο Προζθέρων 

 

 

 

(Ονομαηεπώνυμο υπογραθόνηων και ζθραγίδα  επιχειρήζεων) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ 
«ΕΡΤΞΑΟΘΕΙΑ-
ΞΙΜΡΟΤΝΕΛΜΑ» 

4.000 8,00   

ΚΑΛΦΑ 
«ΜΑΝΦΑ-

ΞΑΟΤΡΕΛΜΑ» 
5.000 10,00   

“ 
«ΜΑΝΦΑ-

ΠΑΟΣΑΗΕΛΜΑ» 
1.500 3,00   

ΡΟΤΠΑΚΙΑ «ΦΤΝΑΜΙΟ-ΓΑΝΑΡΟ» 5.000 10,00   

“ 
«ΓΑΝΑΡΟ-

ΣΑΤΡΟΔΡΟΞΙ» 
3.500 7,00   

ΚΙΑΔΑ «ΜΙΑΔΑ-ΠΣΕΡΘ» 5.000 10,00   

“ 
«ΜΑΡΠΕΣΑ-ΧΡΤΙΜΟΤ-

ΞΤΝΟ» 
2.500 5,00   

“ «ΜΙΑΔΑ-ΜΟΤΡΑ» 2.000 4,00   

“ «ΑΧΝΑΔΙΩΣΘ-Ε.Ο. 33» 1.000 2,00   

“ 
«ΠΡΟ ΙΔ. 

ΞΠΑΡΔΑΜΘ» 
2.000 4,00   

ΚΟΤΡΑ «ΜΟΤΡΑ-ΜΑΡΠΕΣΑ» 5.000 10,00   

ΠΑΡΣΙΑ 
«ΜΤΠΑΡΙΙ-ΜΑΜΙΗΑ-

ΜΑΝΟΤΙ» 
4.000 8,00   

“ 
«ΠΟΣΑΞΙΑ-ΑΓ. 
ΠΑΟΣΕ-ΠΡΟ 

ΒΟΤΟΟ» 

7.300 14,60   

ΧΙΟΝΑ 
«ΧΙΟΟΑ-ΑΓ. ΙΩΑΟΟΘ-

ΔΙΑΕΝΟ» 
5.000 10,00   

“ «ΧΙΟΟΑ-ΦΤΝΑΜΙΟ» 3.000 6,00   

“ 
«ΧΙΟΟΑ-ΓΟΝΕΞΙ-ΠΡΟ 

ΞΑΗΑΡΑΜΙ» 
2.000 4,00   

ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     
ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑ    Σίτλοσ :Εργαςίεσ κοπισ και κλαδζματοσ δζντρων,  
ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤκλαδιϊν κλπ για τθν πρόλθψθ πυρκαγιϊν, ςτθ ΔΕ 
Σριταίασ 

 
 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
Αντικείμενο τησ Ε..Τ. 
 

Θ παροφςα Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων αφορά ςτθν εκτζλεςθεργαςιϊν 

αποψίλωςθσ ξερισ - χλωρισ φυτικισ βλάςτθςθσ και του κακαριςμοφ ερειςμάτων τθσ εςωτερικισ 

οδοποιίασ ςτθ Δ.Ε. Σριταίασ του Διμου Ερυμάνκου, για τθν πρόλθψθ πυρκαγιϊν. 

υγκεκριμζνα, απαιτείται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν κοπισ χαμθλισ βλάςτθςθσ (βάτων, 

χόρτων κλπ) και ξυλωδϊν φυτϊν, κακϊσ και θ τυχόν μερικι κλάδευςθ χαμθλϊν δζνδρων (φψουσ 

ζωσ 4,00 μ.) , κατά μικοσ και εκατζρωκεν των οδϊν και μζχρι το όριο των τυχόν υφιςτάμενων 

ιδιοκτθςιϊν ςυμπεριλαμβανομζνων και των ερειςμάτων, με τθν χριςθ κατάλλθλων ειδικϊν 

μθχανθμάτωνκαι εργαλείων (καταςτροφείσ, ελκυςτιρεσ με προςαρμοςμζνθ 

λεπίδα/καταςτροφζα, χορτοκοπτικά, κλαδευτιρια, πριόνια, κ.α) από εξειδικευμζνο και μθ 

εργατικό  προςωπικό. 

 
ΑΡΘΡΟ 1°:  
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ 
 
Αντικείμενο είναι θ εργαςία κοπισ χαμθλισ βλάςτθςθσ (βάτων, χόρτων κλπ) και ξυλωδϊν φυτϊν , 
κακϊσ και θ τυχόν μερικι κλάδευςθ χαμθλϊν δζνδρων (φψουσ ζωσ 4,00 μ.), κατά μικοσ και 
εκατζρωκεν των οδϊν και μζχρι το όριο των τυχόν υφιςτάμενων ιδιοκτθςιϊν 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των ερειςμάτων, με τθν χριςθ κατάλλθλων ειδικϊν 
μθχανθμάτων/οχθμάτων και εργαλείων (καταςτροφείσ, ελκυςτιρεσ με προςαρμοςμζνθ 
λεπίδα/καταςτροφζα, χορτοκοπτικά, κλαδευτιρια, πριόνια, κ.α.) από εξειδικευμζνο και μθ, 
εργατικό  προςωπικό, όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν Σεχνικι Ζκκεςθ.  
Θ χρονικι διάρκεια τθσ εργαςίασ ξεκινά από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με μζγιςτθ διάρκεια ζωσ 
και τθν 31-12-2019 ι μζχρι τθν εξάντλθςθ τθσ πίςτωςθσ (όποιο ζρκει νωρίτερα). Θ ςυγκεκριμζνθ 
εργαςία φζρει αρικμό αναφοράσ, ςφμφωνα με τθν ταξινόμθςθ CPV : 77312000-0 
 
ΑΡΘΡΟ 2°: ΕΛΕΓΧΟ & ΚΑΣΑΘΕΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ\ΕΛΚΤΣΗΡΩΝ 
 
-Ιςχφουν τα ακόλουκα για τθν κατάκεςθ των αδειϊν των μθχανθμάτων: 
-Ο αρμόδιοσ Αντιδιμαρχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσγια τον ζλεγχο των  
μθχανθμάτων\ελκυςτιρωνπου του διατίκενται για  τθν παροφςα εκτζλεςθ εργαςιϊν. 
-Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει ςτθν Τπθρεςία όλεσ τισ άδειεσ κυκλοφορίασ των 
μθχανθμάτων\ελκυςτιρων, και κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν παραπάνω εργαςία,και λοιπά 
δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθν τεχνικι ζκκεςθ. 
-Επιτρζπεται και επιβάλλεται θ άμεςθ αντικατάςταςθ μθχανιματοσ\ελκυςτιρα εξαιτίασ βλάβθσ ι 
άλλου κωλφματοσ και θ προςκόμιςθ τθσ άδειασ του νζου. 
 
 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 3°: ΠΡΟΘΕΜΙΕ 
 
H ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ,  κα διαρκζςει το αργότερο ζωσ και τθν 31-12-2019 
ι μζχρι τθν εξάντλθςθ τθσ πίςτωςθσ (όποιο ζρκει νωρίτερα). Θα ζχει προθγθκεί θ υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ, θ θμερομθνία τθσ οποίασ κα οριςκεί από τθν Τπθρεςία. 
 
ΑΡΘΡΟ 4°:ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ- ΚΡΑΣΗΕΙΠΙΣΟΠΟΙΗΕΩΝ-ΑΤΞΟΜΕΙΩΕΙ ΕΡΓΑΙΩΝ- ΝΕΕ 
ΕΡΓΑΙΕ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΣΙΜΩΝ 
 
Θ δαπάνθ για τθν παραπάνω εργαςία κα γίνει από ΜΑΠ 2019 ΔΡΑΕΩΟ ΠΤΡ/ΣΑΙΑ-ΑΣΑ ΠΟΝ. 
ΠΡΟΣΑΙΑ του Διμου. 
Απαγορεφεται θ υπζρβαςθ τθσ εγκεκριμζνθσ δαπάνθσ των εργαςιϊν, όπωσ αυτι διαμορφϊνεται με 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. ε περίπτωςθ που οι οριηόμενεσ από τθΞελζτθ τθσ Τπθρεςίασ 
εργαςίεσ δεν είναι δυνατό να εκτελεςκοφν μζςα ςτα πλαίςια τθσ εγκεκριμζνθσ δαπάνθσ, ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται πριν τθν εκτζλεςθ να αναφζρει το γεγονόσ ςτθν Τπθρεςία για παροχι 
ςχετικϊν οδθγιϊν. Απαγορεφεται θ πλθρωμι μθ δόκιμων εργαςιϊν. Νόγω τθσ ειδικισ φφςεωσ ων 
εργαςιϊν δεν προβλζπεται πλθρωμι δαπάνθσ για ανακεϊρθςθ τιμϊν. 
 
ΑΡΘΡΟ 5°: ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΤΗΗ & ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 
 
Νόγω τθσ ειδικισ φφςεωσ των εργαςιϊν δεν ορίηεται χρόνοσ εγγφθςθσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 6°: ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 
 
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται τμθματικά, ανάλογα με τισ ποςότθτεσ που ζχουν εκτελεςτεί, 
όπωσ αυτζσ κα πιςτοποιοφνται από τθν αρμόδια επιτροπι παρακολοφκθςθσ- παραλαβισ των 
εργαςιϊν. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίηει : 
Σο κατά νόμω προβλεπόμενο πρωτότυπο παραςτατικό, ςτο οποίο κα γράφονται ακριβϊσ οι 
ποςότθτεσ των εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν. 
Για τθν πλθρωμι του αναδόχου κα ςυντάςςεται ςυγκεντρωτικόσ πίνακασμε τισ κζςεισ  
εργαςίαστου μθχανιματοσ/ελκυςτιρα ι του μθ εξειδικευμζνου εργατικοφ προςωπικοφ,  ο οποίοσ 
κα ςυνοδεφεται από τα θμεριςια ζντυπα καταγραφισ των εργαςιϊν. τα ζντυπα αυτά κα 
καταγράφονται ςε θμεριςια βάςθ, οι κζςεισ εργαςίασ του μθχανιματοσ/ελκυςτιρακαι του μθ 
εξειδικευμζνου εργατικοφ προςωπικοφ κακϊσ και θ ςυνολικι επιφάνεια των εργαςιϊν που 
εκτελζςτθκαν και οι οποίεσ κα πιςτοποιοφνται από τουσ εκπροςϊπουσ των τοπικϊν κοινοτιτων ι 
του Αντιδθμάρχου τθσ Αντίςτοιχθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ όπου εκτελζςτθκαν αυτζσ και του 
αρμόδιου για τθν Τπθρεςία  Αντιδθμάρχου, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα μελζτθ 
ζντυπο. 
 
ΑΡΘΡΟ 7°: ΒΛΑΒΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ - ΑΔΤΝΑΜΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΗ 
ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ- ΦΟΡΣΩΣΕ & ΧΕΙΡΙΣΕ 
 
Βλάβεσ μθχανθμάτων: 
-Εάν λόγω βλάβθσ ι ςυντθριςεωσ και μόνον απουςιάςει μθχάνθμα, οφείλει ο Ανάδοχοσ να 
αντικαταςτιςει άμεςα αυτό με άλλο αντίςτοιχο μθχάνθμα. 
-Ματά τθν διάρκεια των εργαςιϊν και ςτθ περίπτωςθ ακινθτοποίθςθσ οποιουδιποτε μθχανιματοσ 
λόγω βλάβθσ, δεν κα καταβάλλεται αποηθμίωςθ και ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκαταςτιςει τθ 
βλάβθ άμεςα (ςε εφλογο μικρό χρονικό διάςτθμα) διαφορετικά να αντικαταςτιςει αυτό με άλλο 
αντίςτοιχο μθχάνθμα ςε πλιρθ λειτουργία (ανάλογεσ προδιαγραφζσ). 
 
ΑΡΘΡΟ 8°: ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
 
Ο Ανάδοχοσ για τισ εργαςίεσ που εκτελεί υποχρεοφται να ακολουκεί τισ οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ. 



Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ορίςει ζναν ςυντονιςτι με βοθκό, προσ τον οποίο κα απευκφνονται 
όλεσ οι ςχετικζσ με τθν εργαςία που κα εκτελζςει, εντολζσ τθσ Τπθρεςίασ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 
να κοινοποιιςει πλιρθ ςτοιχεία του ςυντονιςτι και του βοθκοφ του ςτθν Τπθρεςία (αρικμοφσ 
ςτακεροφ, κινθτοφ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτφπου εφόςον υπάρχει). 
Ματά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ, οι χειριςτζσ των μθχανθμάτων\ελκυςτιρων, 
υποχρεοφνται να απαντοφν ςτισ κλιςεισ τθσ Τπθρεςίασ και να ςυνεργάηονται με τον αρμόδιο 
αντιδιμαρχο καιπροζδρουσ των τοπικϊν Μοινοτιτων,δίνοντασ ςε κάκε περίπτωςθ ακριβείσ 
πλθροφορίεσ για τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν και τθν κατάςταςθ των οδικϊν τμθμάτων. Αν 
διαπιςτωκεί οποιοδιποτε πρόβλθμα ςυνεργαςίασ ι παροχι ανακριβϊν ι ψευδϊν ςτοιχείων και 
πλθροφοριϊν, θ Τπθρεςία ζχει το δικαίωμα να απαιτιςει τθν άμεςθ αντικατάςταςθ του χειριςτι, 
κζτοντασ μζχρι τθν υλοποίθςθ τθσ το αντίςτοιχο μθχάνθμα ςε αργία , και κάκε άλλου υπαλλιλου 
του Αναδόχου απαςχολουμζνου ςτθν εν λόγω εργαςίασ για ςχετικοφσ με τουσ προαναφερκζντεσ 
λόγουσ. 
Επιπροςκζτωσ, οι χειριςτζσ των οχθμάτων κα πρζπει να ζχουν ςτθν κατοχι τουσ ςχετικι 
εγκεκριμζνθ άδεια χειριςτοφ. 
Αδυναμία Αναδόχου να ανταποκριθεί ςτισ υποχρεϊςεισ του: 
ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί γενικότερθ αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκρικεί ςτισ 
υποχρεϊςεισ του, με ευκφνθ του ςε βακμό που να δθμιουργείται λειτουργικό πρόβλθμα ςτο 
πρόγραμμα πυροπροςταςίασ, κα εφαρμόηονται ςε βάροσ του οι ςχετικζσ με τθν ζκπτωςθ διατάξεισ. 
Καθολική αρμοδιότητα και ευθφνη του Αναδόχου: 
Όλο το αντικείμενοτων παρεχόμενων υπθρεςιϊν, είναι τθσ "Μακολικισ αρμοδιότθτασ και ευκφνθσ 
του Αναδόχου" και περιλαμβάνεται ςτθν τιμι τθσ προςφοράσ του. 
Θ κακολικι αρμοδιότθτα και ευκφνθ του Αναδόχου περιλαμβάνει - είτε αυτό αναγράφεται 
ειδικότερα κατ' άρκρο ι παράγραφο είτε όχι - ενδεικτικά όχι όμωσ περιοριςτικά όλεσ τισ κάτωκι 
υποχρεϊςεισ: 
Ξζριμνα, ζξοδα, υλικά, μζςα, εξοπλιςμό, προςωπικό, ευκφνθ, μζτρα αςφαλείασ, μζτρα ςιμανςθσ, 
μζτρα αςφαλοφσ κυκλοφορίασ και εργαςίασ. 
 
ΑΡΘΡΟ 9°: ΣΗΡΗΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ 
 
Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ κάκε αςτυνομικισ διάταξθσ ι άλλθσ διάταξθσ που 
αφορά τθν εκτζλεςθ παρόμοιασ φφςθσ εργαςιϊν και οφείλει να ςυμμορφϊνεται με κάκε διάταξθ 
του εργατικοφ νόμου. 
 
ΑΡΘΡΟ 10°: ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΟΔΟΤ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ, Ο.Κ.Ω. κ.λ.π. 
 
Γενικά κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν με το μθχάνθμα πρζπει να λθφκοφν από τον Ανάδοχο όλα 
τα αναγκαία μζτρα με δικζσ του δαπάνεσ για τθν αποφυγι οποιωνδιποτε ηθμιϊν ςτα ςτοιχεία τθσ 
οδοφ όπωσ τάπθτασ κυκλοφορίασ, αρμοί γεφυρϊν-αρμοκάλυπτρα, πινακίδεσ, ςτθκαία αςφαλείασ, 
μάτια γάτασ, εγκαταςτάςεισ ΟΜΩ και ςτισ παρακείμενεσ ιδιωτικζσ καταςκευζσ κλπ., για τα οποία ο 
Ανάδοχοσ κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ. 
Γενικά οποιαδιποτε ηθμιά θ οποία οφείλεται ςε αμζλεια του Αναδόχου ι ςτον τρόπο με τον οποίο 
εκτελεί αυτόσ τισ εργαςίεσ ι ςε αμζλεια του εργατοτεχνικοφ του προςωπικοφ, βαρφνει 
αποκλειςτικά τον Ανάδοχο ο οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταβάλλει ολόκλθρθ τθν δαπάνθ 
επανορκϊςεωσ τθσ ηθμιάσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 11°: ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ - ΗΜΑΝΗ 
 
Ο Ανάδοχοσ είναι ο μόνοσ και αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ για οποιοδιποτε τροχαίο ατφχθμα ι ηθμία 
ςυμβεί, οφειλόμενο ςε αμζλεια ι μθ λιψθ των αναγκαίων μζτρων αςφαλείασ από τον ίδιο είτε από 
τουσ εργαηομζνουσ που απαςχολεί ςτθν παραπάνω εργαςία. Ακόμθ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
λάβει όλα τα μζτρα αςφάλειασ για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτωνκαι τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν για 



το εργατοχπαλλθλικό του προςωπικό. ε κάκε περίπτωςθ τροχαίου ι άλλου ατυχιματοσ ι ηθμίασ 
ςτον τόπο εκτζλεςθσ του ζργου ο Ανάδοχοσ ζχει αποκλειςτικά όλεσ τισ αςτικζσ και ποινικζσ ευκφνεσ. 
Θ δαπάνθ για τθ λιψθ των αναγκαίων μζτρων και ιδιαίτερα θ τοποκζτθςθ, αντικατάςταςθ και 
ςυντιρθςθ των απαιτοφμενων αντανακλαςτικϊν πινακίδων και ςθμάτων, φανϊν κ.λπ., όπωσ 
ορίηεται ςτα άρκρα 9 & 10 του Μ.Ο.Μ. και ςτισ Π.Σ.Π. ςιμανςθσ εκτελουμζνων ζργων εντόσ ι εκτόσ 
κατοικθμζνων περιοχϊν που εγκρίκθκαν με τισ 8Ξ5/30058/1983 και 8Ξ/30428/1980 αποφάςεισ 
του Τ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΜ 1218/83 & 5898/80), όπωσ αυτζσ ιςχφουν ςιμερα, δεν κα πλθρωκεί ςτον 
Ανάδοχο, περιλαμβανόμενθ ςτθν τιμι τθσ προςφοράσ του. 
 
ΑΡΘΡΟ 12°: ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
Ξε τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, προχποτίκεται ότι ο ενδιαφερόμενοσ ζχει λάβει γνϊςθ των 
δυςχερειϊν ςτθν περιοχι που κα γίνουν οι εργαςίεσ και είναι απόλυτα ενιμεροσ των ςυνκθκϊν 
εκτζλεςθσ αυτοφ από κάκε πλευρά, όπωσ και των ενδεχομζνων δυςχερειϊν και κακυςτεριςεων, 
από οποιοδιποτε λόγο και ότι ζχει λάβει υπόψθ του, ότι δεν κα του αναγνωριςτεί καμία απαίτθςθ 
ςχετικι με αποηθμίωςθ, κατά οποιοδιποτε τρόπο, λόγω των ςυνκθκϊν, των κακυςτεριςεων, των 
δυςχερειϊν κάκε είδουσ και τζλοσ ότι ζχει μελετιςει, με το ςκοπό να ςυμμορφωκεί, τα ςυμβατικά 
ςτοιχεία που ςυνιςτοφν, μαηί με αυτι τθν Ε..Τ., τθν βάςθ τθσ προςφοράσ του και ςφμφωνα τα 
οποία κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ. 
Όπωσ ζχει τονιςκεί και ςε άλλεσ κζςεισ, ο Ανάδοχοσ είναι ποινικά και αςτικά υπεφκυνοσ για 
οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε ςυμβεί ςτο προςωπικό του, ι ςε οποιοδιποτε τρίτο, από οποιαδιποτε 
αιτία που ζχει ςχζςθ με τθν εργαςία. 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επιςκεφκοφν του χϊρουσ που αφοροφν το αντικείμενο 
τωνεργαςιϊν για να λάβουν γνϊςθ των επιτόπιων ςυνκθκϊν εργαςίασ. 
Θεωρείται δεδομζνο ότι οι διαγωνιηόμενοι ζλαβαν πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ και των 
ειδικϊν ςυνκθκϊν τθσ εργαςίασ. ε καμία περίπτωςθ ο ανάδοχοσ δεν κα μπορεί να ιςχυρίηεται 
άγνοια των ςυνκθκϊν και αναγκϊν για περιπτϊςεισ προβλθμάτων θ αδυναμίασ εκτζλεςθσ εργαςιϊν 
που προβλζπονται ςτθν παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων. 
Ο ανάδοχοσ τελεί πάντοτε υπό τθν εποπτεία τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ του Διμου προσ τισ εντολζσ 
και οδθγίεσ τθσ οποίασ οφείλει απόλυτθ ςυμμόρφωςθ και ευρίςκεται ςε ςυνεχι επαφι για να 
πιςτοποιείται και θ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ του. 
Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλουσ τουσ φόρουσ, τα τζλθ και τισ κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τισ 
θμζρεσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ. 
Σο πάςθσ φφςεωσ και ειδικότθτασ ζμμιςκο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν αμείβεται 
και αςφαλίηεται αποκλειςτικά από τον ανάδοχο. θμειϊνεται ρθτά ότι απαγορεφεται θ απαςχόλθςθ 
αναςφάλιςτου προςωπικοφ. ε περίπτωςθ απαςχόλθςθσ αλλοδαπϊν κα πρζπει αυτοί να κατζχουν 
νόμιμθ άδεια εργαςίασ θ οποία κα κεωρείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 
Οι οδθγοί κα ζχουν οπωςδιποτε τθν ανάλογθ επαγγελματικι άδεια οδθγιςεωσ. 
Σα μθχανιματα κα είναι εφοδιαςμζνα με τισ ειδικζσ προβλεπόμενεσ άδειεσ και κα είναι κατάλλθλα 
για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα με τον ιςχφοντα ΜΟΜ και τισ 
υγειονομικζσ διατάξεισ. Ο ανάδοχοσ τελεί πάντοτε υπό τθν εποπτεία τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ του 
Διμου ωσ προσ τισ εντολζσ και οδθγίεσ τθσ οποίασ οφείλει να ςυμμορφϊνεται 
•Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ περί τάξεωσ και αςφάλειασ επί ατυχθμάτων 
αςτυνομικζσ διατάξεισ και ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για οποιοδιποτε ατφχθμα ι βλάβθ, που κα 
ςυμβεί ςτον ίδιο,ςτο προςωπικό του ι τρίτουσ από ενζργειεσ που ζχουν άμεςθ ι ζμμεςθ ςχζςθ με 
τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. 
τισ δαπάνεσ του του αναδόχου περιλαμβάνονται: 
•Οι μιςκοί και κάκε είδουσ αποηθμιϊςεισ, αςφαλίςεισ και ζξοδα κίνθςθσ του προςωπικοφ του 
αναδόχου. 
•Οι δαπάνεσ για τθν κανονικι λειτουργία του εξοπλιςμοφ (καφςιμα κ.λ.π.).  
•Ζξοδα αςφάλιςθσ ι αποηθμίωςθσ ατυχθμάτων του προςωπικοφ του αναδόχου κακϊσ επίςθσ και 
κάκε φφςθσ αποηθμίωςθ προσ τρίτουσ, κάκε είδουσ φόροι, τζλθ, ζξοδα εγγυθτικϊν επιςτολϊν, και 
λοιπζσ κάκε φφςθσ επιβαρφνςεισ. 



Ο ανάδοχοσ ευκφνεται απεριόριςτα για τισ ηθμιζσ προσ τρίτουσ τισ οποίεσ κα προξενιςει κατά τισ 
εργαςίεσ του με τθν υπαιτιότθτα του. 
Για τθν διαμόρφωςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ, οι προςφζροντεσ κα πρζπει να λάβουν υπ' όψθ 
ότι ο ανάδοχοσ με δικι του ευκφνθ και μζριμνα αναλαμβάνει το κόςτοσ και τα ζξοδα που αφοροφν : 
-τθν διάκεςθ του του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ. 
-το τακτικό service και ςυντιρθςθ του χρθςιμοποιοφμενου εξοπλιςμοφ για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
άψογθσ λειτουργίασ του, 
-τθν αμοιβι του άμεςα απαςχολοφμενου προςωπικοφ (μιςκοδοςία και εργοδοτικζσ ειςφορζσ των 
οδθγϊν, χειριςτϊν και μθ εξειδικευμζνου εργατικοφ προςωπικοφ) και λοιπά ςυναφι ζξοδα με τθν 
απαςχόλθςθ του. 
-τα άμεςα ζξοδα λειτουργίασ και κίνθςθσ του εξοπλιςμοφ (καφςιμα, λιπαντικά, λάςτιχα, ςυντιρθςθ, 
κλπ). 
-τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ του απαςχολοφμενου εξοπλιςμοφ κακϊσ και διάφορα ςυναφι τζλθ και 
φάροι οχθμάτων (ΜΣΕΟ, ΜΕΜ, τζλθ κυκλοφορίασ,τζλθ χριςθσ κλπ). 
 
ΑΡΘΡΟ 13°: ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 
 
Ιςχφουν οι διατάξεισ:  

 Σου Ο.3852/2010 (ΦΕΜ 87 Αϋ/7-6-2010) «Οζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Μαλλικράτθσ». 

 Σου Ο.3861/2010 (ΦΕΜ 112 Αϋ/13-7-2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα διαφγεια». 

 Σου Ο. 3463/2006 (ΦΕΜ 114  Α/8-6-2006) Δθμοτικόσ και Μοινοτικόσ Μϊδικασ 

 Σου Ο. 4257/2014 (ΦΕΜ 93 Αϋ/14-4-2014) « Επείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου 

Εςωτερικϊν» 

 Σου Ο. 4555/2018 (ΦΕΜ 133Α/2018)«ΜΝΕΙΘΕΟΘ Ι» 

 Σου Ο. 4412/2016 (ΦΕΜ 147Αϋ/08-08-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 

Τπθρεςιϊν». 

 
Θεωρείται   

Ο Προϊςτάμενοσ Σ.Τ.  Χαλανδρίτςα, 16/05/2019 
ΔιμουΕρυμάνκου  Ο υντάξασ 

   
   

   
ΑποςτόλθσΗγολόμπθσ  ΕυάγγελοσΣςιλίγκασ 
Πολιτ. Ξθχανικόσ τ.ε.  ΠολιτικόσΞθχανικόσ  

 



 

 

 
 
ΔΗΜΟ ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ 

      

         

 
    

    

ΗΜΕΡΗΙΟ ΕΝΣΤΠΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ  

         ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΙΑ 

         
Θμερομθνία:   

         
Ονοματεπϊνυμο 
εργαηόμενου 
(αναδόχου) : 

  

         

Tοπ. Μοιν:   

         

Θζςθ :   

         

Είδοσ εργαςίασ :                                          
(π.χ. Μακαριςμόσ 
δρόμου από ……. μζχρι 
….. ςυνολικοφ μικουσ 
........ ) 

  

         
Εργάςκθκαν: 
Σφποσ Ξθχανιματοσ& 
Αρικμόσ Εργατϊν) : 

  

         
ΤΠΟΓΡΑΦΕ 

         
Ο Ανάδοχοσ :         
(Ονομ/νυμο - 
Τπογραφι) 

  

         
         

Ο εκπρόςωποσ τθσ 
Σ.Μ./ΟΑντιδιμαρχοστθσ 
Δ.Ε.:         (Ονομ/νυμο - 
Τπ/φι) 

  

Ο αρμόδιοσ 
Αντιδιμαρχοσ:         
(Ονομ/νυμο - 
Τπ/φι) 

 


