
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ – Οικονοµική Προσφορά «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού 
δικτύου και έργων προστασίας δασών της µελέτης: Συντήρησης ∆ασικού Οδικού δικτύου και 
Έργων Προστασίας ∆ηµοσίων ∆ασών ∆ασαρχείου Σιδηροκάστρου έτους 2019– Με τη µίσθωση 
µε ωροµίσθιο ενός (1) Λαστιχοφόρου φορτωτή µε ιπποδύναµη 200 ΗΡ και άνω, µε χωρητικότητα 
κάδου 2,5 m3 και άνω» 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α
/
Α 

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
Ποσότητα 
(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ / ΩΡΑ (€) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δαπάνη 

(ΕΥΡΩ) 

Α)  Δημόσιο Δάσος Κερκίνης,  Β) Δημόσιο Δάσος Κρουσίων και Γ) Δημόσιο Δάσος Αχλαδοχωρίου-Αγκίστρου-Σιδηροκάστρου  

1 ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ (Από 200 ΗΡ και 
άνω με χωρητικότητα κάδου 2,5 m3 και άνω) 1 …………… 125,44  ……………… 

 ΣΥΝΟΛΟ   
 ΦΠΑ 24 %  
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
Σιδηρόκαστρο,  …. - 07 - 2019. 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ      ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Συντάκτης 

 
 

Φάκης Δήμος 
Δασολόγος με Α’ βαθμό 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Δασαρχείου Σιδηροκάστρου 

 
Στυλιανός Γαϊδαρτζής 

Δασολόγος με Α’ βαθμό 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθ. πρωτ. 9925/18-06-2019 Απόφαση της Δνσης Δασών Σερρών 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

«Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού 
οδικού δικτύου και έργων προστασίας δασών 
της µελέτης: Συντήρησης ∆ασικού Οδικού 
δικτύου και Έργων Προστασίας ∆ηµοσίων 
∆ασών ∆ασαρχείου Σιδηροκάστρου έτους 
2019– Με τη µίσθωση µε ωροµίσθιο ενός (1) 
Λαστιχοφόρου φορτωτή µε ιπποδύναµη 200 ΗΡ 
και άνω, µε χωρητικότητα κάδου 2,5 m3 και 
άνω»  

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΑΣΩΝ ΚΕΡΚΙΝΗΣ, ΚΡΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΧΛΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ-ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

«Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού 
οδικού δικτύου και έργων προστασίας δασών 
της µελέτης: Συντήρησης ∆ασικού Οδικού 
δικτύου και Έργων Προστασίας ∆ηµοσίων 
∆ασών ∆ασαρχείου Σιδηροκάστρου έτους 
2019– Με τη µίσθωση µε ωροµίσθιο ενός (1) 
Λαστιχοφόρου φορτωτή µε ιπποδύναµη 200 ΗΡ 
και άνω, µε χωρητικότητα κάδου 2,5 m3 και 
άνω»  

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΑΣΩΝ ΚΕΡΚΙΝΗΣ, ΚΡΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΧΛΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ-ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΡΘΡΟ Α-1: ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΤΩΤΗ (200 ίππους (ΗΡ) και άνω µε 

χωρητικότητα κάδου 2,5 m3 και άνω).    
 
Υποχρεωτικά Παρελκόµενα Μηχανήµατος 
Αυτά που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή 
Στην τιµή µονάδος του παρόντος  άρθρου περιλαµβάνεται η πλήρης αποζηµίωση για τα παρακάτω: 
Την  εργασία (απασχόληση του µηχανήµατος και του χειριστού του) για εκτέλεση  πυροπροστασίας, στους 
δασικούς δρόµους των περιοχών όπως αναφέρονται στους Πίνακες 1 & 2, σύµφωνα µε την συγγραφή 
υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή και θα συγκεκριµενοποιούνται κατά περίπτωση από την 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ανάλογα µε τις υφιστάµενες ανάγκες, οποιαδήποτε ώρα και µέρα, αργίες, 
εξαιρέσιµες κ.λ.π., του Αναδόχου υποχρεουµένου να µεριµνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε 
τακτούς χρόνους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη 
απασχόληση του µηχανήµατος, εξαιρουµένων µόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασµό µε 
καύσιµα, την αλλαγή ή την συµπλήρωση λιπαντικών κ.λ.π.  
Ως χρόνος απασχόλησης του µηχανήµατος και του χειριστή,  για εκτέλεση εργασιών, ορίζεται αυτός που 
αρχίζει µε την παρουσία των χειριστών µετά από εντολή της Υπηρεσίας και περατώνεται αυτός ο χρόνος µε 
την αποχώρηση αυτών µετά από την άρση της εντολής της Υπηρεσίας. 
Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαµβάνονται η εκτέλεση των εργασιών πυροπροστασίας. 
∆εν περιλαµβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζηµίωση επιφυλακής. 
Σε περίπτωση µη απασχόλησης του µηχανήµατος έργου δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση. 
Οι εντολές της Υπηρεσίας για τις ώρες έναρξης και λήξης των εργασιών θα δίνονται µόνο από την 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  
Στην τιµή µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται και όλες οι δαπάνες κάθε είδους ακόµα και αν 
δεν αναφέρονται ρητώς, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωµένη και έντεχνη εργασία σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων δηµοπράτησης.  



(Τιµή για 1 ώρα εργασίας Λαστιχοφόρου Φορτωτή, περιλαµβανοµένων όλων των δαπανών κάθε είδους, που 
απαιτούνται για την πλήρως τελειωµένη εργασία, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης) 
Λαστιχοφόρος Φορτωτής ισχύος από 200 ΗΡ και άνω, µε χωρητικότητα κάδου 2,5 m3 και άνω. 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  
 (Αριθµητικά):  

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
 
 
 

Σιδηρόκαστρο,  …. - 07 - 2019. 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ      ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Συντάκτης 

 
 

Φάκης Δήμος 
Δασολόγος με Α’ βαθμό 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Δασαρχείου Σιδηροκάστρου 

 
 

Στυλιανός Γαϊδαρτζής 
Δασολόγος με Α’ βαθμό 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθ. πρωτ. 9925/18-06-2019 Απόφαση της Δνσης Δασών Σερρών 
 

 


