
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΑΩΝ & 

ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

Γ/ΝΗ  ΓΑΩΝ Ν.  ΡΟΓΟΠΗ 

 

ΤΠΗΡΔΙΑ: 
«Μίζθωζη  διαμορθωηήρα με 

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

 

CPV: 43210000-8 Μητανήμαηα 
τωμαηοσργικών  εργαζιών 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Πιζηώζεις ΑΔ 584 Έηοσς 2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  18.247,20  Δσρώ με ΦΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α  

         Αναλσηική Περιγραθή Φσζικού και Οικονομικού Ανηικειμένοσ ηης ύμβαζης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          ΙΟΤΝΙΟ    2020 

 

 



 

ελίδα 2 

ΣΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΗ 

             Θ παροφςα ςυντάςςεται προκειμζνου θ Δ/νςθ  Δαςϊν Ν. Ροδόπθσ  να προβεί ςτθ μίςκωςθ    
μθχανιματοσ  ζργου για ςυντιρθςθ βατότθτασ του δαςικοφ οδικοφ δικτφου υμπλζγματοσ Δυτικισ  
 Ροδόπθσ τθσ  Δ/νςθσ  Δαςϊν Ν. Ροδόπθσ  για τθν αντιπυρικι περίοδο 2020.  Αφορά  εργαςίεσ  
διαμόρφωςθσ και ιςοπζδωςθσ καταςτρϊματοσ  και  κακαριςμό και μόρφωςθσ τάφρου τριγωνικισ  
διατομισ . 
           Όλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ζντεχνα και με επιμζλεια ςε ςυνεργαςία με τθν Τπθρεςία μασ. Οι  
παρεμβάςεισ αφοροφν υφιςτάμενουσ δαςικοφσ δρόμουσ ςτθν περιοχι του υμπλζγματοσ Δυτικισ  
 Ροδόπθσ 

Θα υπάρχει άμεςθ ανταπόκριςθ από τον ανάδοχο ςε οποιαδιποτε υπόδειξθ τθσ Τπθρεςίασ μασ. Θα 
τθρείται  κακθμερινό θμερολόγιο για τθν κάκε είδουσ εργαςίασ θ οποία εκτελείται, όπωσ αυτζσ 
αναφζρονται αναλυτικά ςτο τιμολόγιο τθσ παροφςασ. 

ε περίπτωςθ μθ απαςχόλθςθσ ο ανάδοχοσ δε δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ. 

Προχπόκεςθ απαςχόλθςθσ των μθχανθμάτων αποτελεί θ φπαρξθ άδειασ κυκλοφορίασ και θ νόμιμθ 
κυκλοφορία τουσ. Τπεφκυνοι για τθ  νόμιμθ κυκλοφορία είναι μόνο οι κάτοχοι των μθχανθμάτων ζργου. 
ε περίπτωςθ ηθμιϊν ι οποιουδιποτε ατυχιματοσ  ο ιδιοκτιτθσ  του μιςκωμζνου μθχανιματοσ κεωρείται 
αποκλειςτικά υπεφκυνοσ και δε δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ. Επίςθσ ςε περίπτωςθ ηθμιάσ ι ατυχιματοσ 
προσ τρίτουσ ο ιδιοκτιτθσ του μθχανιματοσ φζρει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ. 

τθν προςφερόμενθ τιμι  κα ςυμπεριλαμβάνεται θ δαπάνθ τθσ μίςκωςθσ του μθχανιματοσ ζργου 
κακϊσ και θ δαπάνθ του χειριςτι. 

Σο μθχάνθμα που κα μιςκωκεί  κα εργαςκεί  εντόσ τουσ δάςουσ τθσ  παρακάτω περιοχισ  τθσ 
Δ/νςθσ Δαςϊν Ν. Ροδόπθσ: 

ΠΙΝΑΚΑ 1  

                                                        ΠΙΝΑΚΑ  ΔΑΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

                                                                ΤΜΠΛΕΓΜΑ   ΔΤΣΙΚΘ   ΡΟΔΟΠΘ                      

Σο  μθχάνθμα  ζργου που απαιτείται  για να καλφψει τισ ανάγκεσ ςτθ  δαςικι περιοχι φαίνεται ςτον 
παρακάτω πίνακα : 

ΠΙΝΑΚΑ 2  

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ – ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ  

ΘΕΘ ΕΤΘΤΝΘ ΕΙΔΟ ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΟ ΕΡΓΟΤ (ΠΟΟΣΘΣΑ) 

 

ΦΟΡΣΩΣΗ 
ΣΡΟΧΟΦΟΡΟ 

(Από 140 ΗΡ και 
άνω) 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΓΑΙΩΝ (Από 140 ΗΡ 

και άνω) 

ΕΚΚΑΦΕΑ 
ΦΟΡΣΩΣΗ (Από 70 

ΗΡ και άνω) ή 
ΦΟΡΣΩΣΗ 

ΣΡΟΧΟΦΟΡΟ έωσ 
140 ΗΡ 

 

               Δαςικό οδικό δίκτυο 
υμπλζγματοσ Δυτικισ  Ροδόπθσ 

  
ø 1 ø 

    

ΤΝΟΛΟ  1  

 

Σα απαραίτθτα τεχνικά χαρακτθριςτικά των παραπάνω μθχανθμάτων περιλαμβάνονται ςτισ 
εγκεκριμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Ο βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ, οι όροι και οι προχποκζςεισ 



 

ελίδα 3 

λειτουργίασ τουσ αναφζρονται παρακάτω κακϊσ και ςτο Σιμολόγιο τθσ Τπθρεςίασ και ςτθν  
υγγραφι Τποχρεϊςεων. 

 

 

 

 

 υρματόςχοινα ρυμοφλκθςθσ. 

 Περιςτρεφόμενο φάρο. 

 Καλι κατάςταςθ ελαςτικϊν. 

 Προβολείσ εργαςίασ (εμπρόσ  - πίςω). 

 Γιλζκο  αςφαλείασ φωςφοροφχο. 
 

 

Σα μθχανιματα ζργου κα χρθςιμοποιθκοφν κατά περίπτωςθ όπωσ φαίνονται και ςτον 
παραπάνω πίνακα περιοχι και ανάλογα με τισ ανάγκεσ (προγραμματιςμζνεσ ι ζκτακτεσ) που κα 
προκφψουν. 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ εργαςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των 18.247,20 €  ςυμπεριλαμβανομζνου του 

ΦΠΑ 24%. Θ δαπάνθ για τθν εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω εργαςίασ κα καλυφκεί από Πιζηώζεις ηης 

ΑΔ 584 Έηοσς 2020 

  CPV: 43210000-8 Μηχανήματα χωματουργικών εργαςιών.  

Θ διαδικαςία κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει ςιμερα κακϊσ και των 
ιςχυουςϊν διατάξεων και νομοκεςίασ. 

 

ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ  

ΓΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΝ  



 

ελίδα 4 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ 

 

 

 

Ο Ιςοπεδωτισ – Διαμορφωτισ Γαιϊν (γκρζιντερ)  επί ποινή αποκλειςμοφ πρζπει να ζχει τα 
χαρακτθριςτικά που περιγράφονται παρακάτω :  

 

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΙΟΠΔΓΩΣΗ ΓΑΙΩΝ 

1. Σο μθχάνθμα να είναι χαρακτθριςμζνο ωσ Διαμορφωτισ ι Ιςοπεδωτισ Γαιϊν   ςτθν άδεια 
Μθχανιματοσ Ζργου και να διακζτει ςφςτθμα προϊκθςθσ γαιϊν ( εμπρόςκιο μαχαίρι).  

2. Εξοφλθμζνα τζλθ χριςεισ  

Θ  ιπποδφναμθ του κινθτιρα του μθχανιματοσ να είναι 140 ίππουσ (ΘΡ) και άνω.    

 Σα παραπάνω χαρακτθριςτικά πρζπει να αποτυπϊνονται ςτθν άδεια του μθχανιματοσ. Εάν κάποιο 
από τα παραπάνω (όπωσ το εμπρόςκιο μαχαίρι) δεν αναγράφεται ρθτά ς’ αυτι κα πρζπει να 
υποβλθκεί επί ποινι αποκλειςμοφ μαηί με τθν άδεια μθχανιματοσ ζργου τεχνική έκθεςη-
περιγραφή από Μθχανολόγο ι Θλεκτρολόγο Μθχανικό ςτθν οποία να αναγράφονται τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά που δεν αναφζρονται ςτθν άδεια. Για τθν εξόφλθςθ  των τελϊν χριςθσ  κα πρζπει 
να υποβλθκεί το αντίςτοιχο παραςτατικό πλθρωμισ.                

 

                                                                                                    

 

                                                                                   ΚΟΜΟΣΘΝΘ     3 / 6/2020 

 

 

 

 

           ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ & ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 
               ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ 
               Θ  υντάκτθσ  
 
 
 
       ΠΑΡΑΧΑΚΘ ΣΕΛΛΑ 
     Γεωτεχνικόσ Δαςολόγοσ 
   
 
            

 
 
 
 
 
 
 
    

                        Ε.Γ.Γ.ΑΠ.Δ  
  Θ ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ  
  ΣΘ Δ/ΝΘ ΔΑΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΘ  
 
 
            ΓΚΟΣΗΑΡΙΔΟΤ ΜΑΡΙΝΑ  
          Msc Γεωτεχνικόσ Δαςολόγοσ 

ΕΓΚΡΙΘΘΚΕ 
   Με τθν με αρικ.  πρωτ.    6652/1-6-2020   απόφαςθ τθσ Αναπλθρϊτριασ Προϊςταμζνθσ τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Ν. Ροδόπθσ. 
 

 

ΕΓΚΡΙΘΘΚΕ 
 ν με αρικ.  πρωτ.             απόφαςθ τθσ Αναπλθρϊτριασ Προϊςταμζνθσ τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Ν. Ροδόπθσ. 
 

 

ΓΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΔΪΝΣΔΡ)                                                                          
(Από 140 ΗΡ και άνω) 


