
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ & 

ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

Δ/ΝΗ  ΔΑΩΝ Ν.  ΡΟΔΟΠΗ 

 

ΤΠΗΡΕΙΑ: 
«Μίζθωζη  διαμορθωηήρα με 

ζύζηημα  προωθήζεως  γαιών 
 ( εμπρόζθιο ματαίρι)  
 για ζσνηήρηζη δαζικού οδικού  
 δικηύοσ σμπλέγμαηος Δσηικής  
 Ροδόπης 2020» 

 

CPV: 43210000-8 Μητανήμαηα 
τωμαηοσργικών εργαζιών 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: Πιζηώζεις ΑΕ 584  Έηοσς 2020                                                                    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  18.247,20  Εσρώ με ΦΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ     ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        ΙΟΤΝΙΟ     2020 

 

 



 

ελίδα 2 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ & 
ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 
Δ/ΝΗ  ΔΑΩΝ ΡΟΔΟΠΗ 

 

Μίζθωζη  διαμορθωηήρα με 

ζύζηημα  προωθήζεως  γαιών 
( εμπρόζθιο ματαίρι) 
για ζσνηήρηζη δαζικού οδικού  
 δικηύοσ σμπλέγμαηος Δσηικής  
 Ροδόπης 2020 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

Ποσότητα 

(ΣΕΜΑΧΙΑ) 

 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ / ΩΡΑ 
(€) 

 

ΤΝΟΛΙΚΕ ΩΡΕ 
ΕΡΓΑΙΑ Δαπάνη 

(ΕΤΡΩ) 

 ΔΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΩΝ-ΝΕΔΑ-ΝΕΑ ΑΝΣΑ ΚΑΙ ΙΜΑΡΟΤ 

1 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΝ 
(Από 140 ΗΡ και άνω 
με ςφςτημα  
προωθήςεωσ  γαιών 

    ( εμπρόςθιο μαχαίρι) 

 

1 …………………………………… 

 294,31 

        ( 294 ώρεσ  

     και  19  λεπτά) 

…………………………….. 

ΤΝΟΛΟ   

 ΦΠΑ 24 %  

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 

 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 

 

(ΦΡΑΓΙΔΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 

                                                                                 ΚΟΜΟΣΗΝΗ       3  /6 /2020 

                            ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ 
               Η  υντάκτησ  
 
 
 
        ΠΑΡΑΧΑΚΗ ΣΕΛΛΑ 
     Γεωτεχνικόσ Δαςολόγοσ 
   
 
            

 
 
 
 
 
 
 
    

                        Ε.Γ.Γ.ΑΠ.Δ  
  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ  
  ΣΗ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗ  
 
 
            ΓΚΟΣΖΑΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΝΑ  
          Msc Γεωτεχνικόσ Δαςολόγοσ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την με αριθ.  πρωτ.    6652/1-6-2020   απόφαςη τησ Αναπληρώτριασ Προϊςταμζνησ τησ Δ/νςησ Δαςών Ν. Ροδόπησ. 
 



 

ελίδα 3 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ & 
ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 
Δ/ΝΗ  ΔΑΩΝ  ΡΟΔΟΠΗ 

 

Μίζθωζη  διαμορθωηήρα με 

ζύζηημα  προωθήζεως  γαιών 
 ( εμπρόζθιο ματαίρι)  
 για ζσνηήρηζη δαζικού οδικού  
 δικηύοσ σμπλέγμαηος Δσηικής  
 Ροδόπης 2020 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΣΙΜΕ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΑΡΘΡΟ Α-1: ΜΙΘΩΗ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΣΕΡ)     

Τποτρεωηικά Παρελκόμενα Μητανήμαηος 

Απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή 

Σηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ παξόληνο  άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο απνδεκίωζε γηα ηα παξαθάηω: 

Τελ  εξγαζία (απαζρόιεζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνπ ρεηξηζηνύ ηνπ) γηα εθηέιεζε  ππξνπξνζηαζίαο, ζηνπο 

δαζηθνύο δξόκνπο ηωλ πεξηνρώλ όπωο αλαθέξνληαη ζηνπο Πίλαθεο 1 & 2 , ζύκθωλα κε ηελ ζπγγξαθή 

ππνρξεώζεωλ θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ζα ζπγθεθξηκελνπνηνύληαη θαηά πεξίπηωζε από ηελ 

Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία, αλάινγα κε ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο, νπνηαδήπνηε ώξα θαη κέξα, αξγίεο, εμαηξέζηκεο 

θ.ι.π., ηνπ Αλαδόρνπ ππνρξενπκέλνπ λα κεξηκλά γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ρεηξηζηή ζε ηαθηνύο ρξόλνπο, 

ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αδηάθνπε απαζρόιεζε ηνπ 

κεραλήκαηνο, εμαηξνπκέλωλ κόλν ηωλ νιηγόιεπηωλ δηαθνπώλ, γηα ηνλ εθνδηαζκό κε θαύζηκα, ηελ αιιαγή ή 

ηελ ζπκπιήξωζε ιηπαληηθώλ θ.ι.π.  

Ωο ρξόλνο απαζρόιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηνπ ρεηξηζηή,  γηα εθηέιεζε εξγαζηώλ, νξίδεηαη απηόο πνπ 

αξρίδεη κε ηελ παξνπζία ηωλ ρεηξηζηώλ κεηά από εληνιή ηεο Υπεξεζίαο θαη πεξαηώλεηαη απηόο ν ρξόλνο κε 

ηελ απνρώξεζε απηώλ κεηά από ηελ άξζε ηεο εληνιήο ηεο Υπεξεζίαο. 

Σε απηό ηνλ ρξόλν απαζρόιεζεο πεξηιακβάλνληαη ε εθηέιεζε ηωλ εξγαζηώλ ππξνπξνζηαζίαο. 

Δελ πεξηιακβάλνληαη γεληθά έμνδα, νύηε απνδεκίωζε επηθπιαθήο. 

Σε πεξίπηωζε κε απαζρόιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ δελ δηθαηνύηαη θακία απνδεκίωζε. 

Οη εληνιέο ηεο Υπεξεζίαο γηα ηηο ώξεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηωλ εξγαζηώλ ζα δίλνληαη κόλν από ηελ 

Δηεπζύλνπζα Υπεξεζία.  

Σηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ παξόληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη όιεο νη δαπάλεο θάζε είδνπο αθόκα θαη αλ δελ 

αλαθέξνληαη ξεηώο, πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξωο ηειεηωκέλε θαη έληερλε εξγαζία ζύκθωλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ θαη ηωλ ινηπώλ όξωλ δεκνπξάηεζεο.  

(Τηκή γηα 1 ώξα εξγαζίαο δηακνξθωηή γαηώλ (γθξέηληεξ), πεξηιακβαλνκέλωλ όιωλ ηωλ δαπαλώλ θάζε 

είδνπο, πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξωο ηειεηωκέλε εξγαζία, ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο δεκνπξάηεζεο) 

Διαμορθωηής Γαιών (γκρέινηερ) ιζτύος από 140 ΗΡ και άνω  

ΕΤΡΩ (Ολογράθως):  

 (Αριθμηηικά):  

 

 

 



 

ελίδα 4 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 

 

 

(ΦΡΑΓΙΔΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

 

 

 

 

 

                                                                             ΚΟΜΟΣΗΝΗ     3  / 6 /2020 

 

 

                            ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
               ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ 
               Η  υντάκτησ  
 
 
 
     ΠΑΡΑΧΑΚΗ  ΣΕΛΛΑ 
     Γεωτεχνικόσ Δαςολόγοσ 
   
 
            

 
 
 
 
 
 
 
    

                        Ε.Γ.Γ.ΑΠ.Δ  
  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ  
  ΣΗ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗ  
 
 
            ΓΚΟΣΖΑΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΝΑ  
          Msc Γεωτεχνικόσ Δαςολόγοσ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
   Με την με αριθ.  πρωτ.   6652/1-6-2020   απόφαςη τησ Αναπληρώτριασ Προϊςταμζνησ τησ Δ/νςησ Δαςών Ν. Ροδόπησ. 
 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 ν με αριθ.  πρωτ.             απόφαςη τησ Αναπληρώτριασ Προϊςταμζνησ τησ Δ/νςησ Δαςών Ν. Ροδόπησ. 
 

 


