
  

             

       Δοάμα 22 Ιξσμίξσ 2017 

       Αο. ποχς.: 8906 

 

 

    ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  

     ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 

ΓΔΝΙΚΗ ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ & A.Τ. 

ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΔΡΑΜΑ    

     ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ  ΔΡΑΜΑΣ 

 

 

ΔΡΓΟ:  Υσςχοιακέπ εογαρίεπ ρςξ  

          Δαρικό Υσςώοιξ 

Καλαμπακίξσ 

    Δοάμαπ για ςξ έτος 2017 

 

 ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Απξλξγιρςικέπ εογαρίεπ 

 

  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

1. Σξ έογξ ατξοά ςημ εκςέλερη τσςχοιακώμ εογαριώμ ςξσ Δαρικξύ 

Υσςχοίξσ Καλαμπακίξσ απξλξγιρςικά με αμειδίκεσςξσπ εογάςεπ. Ο αοιθμόπ 

ςχμ αςόμχμ ςξσ ρσμεογείξσ μπξοεί μα ασνξμειχθεί καςά 50% αμάλξγα με ςιπ 

αμάγκεπ ςξσ τσςχοίξσ. 

2. Η υοξμική διάοκεια ςξσ έογξσ σπξλξγίζεςαι μέυοι 15 Δεκεμβοίξσ ςξσ έςξσπ 

2017 (15/12/2017). Οι εογαρίεπ θα είμαι πεοιξδικέπ δηλ. θα σπάουξσμ 

διαρςήμαςα καςά ςα ξπξία ςξ ρσμεογείξ δεμ θα εογάζεςαι ή θα εογάζεςαι μέοξπ 

μόμξμ ςχμ εογαςώμ. Σξ ποξρχπικό θα ακξλξσθεί ςξ χοάοιξ ςχμ 40 χοώμ 

(εβδξμαδιαία πεμθήμεοη εογαρία) καθημεοιμώπ από ςιπ 7 π.μ. έχπ ςιπ 3 μ.μ. 

υχοίπ διάλειμμα για ταγηςό ή αμ θέλξσμ διάλειμμα θα ποξρςίθεςαι η ώοα 

αμάπασρηπ πέοαμ ςηπ 3 μ.μ. ε δσρμεμείπ καιοικέπ ρσμθήκεπ (βοξυέπ κ.λ.π.) 

ςξ ποξρχπικό θα υοηριμξπξιείςαι όπξσ σπάουει αμάγκη και για όρξ υοόμξ 

απαιςείςαι.  

3. Σξ έογξ ρσμίρςαςαι ρςημ εκςέλερη όλχμ ςχμ  εογαριώμ πξσ έυξσμ 

τσςχοιακό υαοακςήοα, όπχπ: πόςιρμα, βξςάμιρμα, κλάδεμα, μξμξβέογιρμα 

λεύκηπ, ρσλλξγή ρπόοχμ, ρπξοέπ, εογαρίεπ ρπξοίχμ, καςαπξλέμηρη 

αρθεμειώμ, οαμςίρμαςα, εναγχγή και ρσρκεσαρία δεμδοσλλίχμ, διάθερη 

δεμδοσλλίχμ, υειοιρμόπ αμςλιώμ, υειοιρμόπ τοεζώμ, υειοιρμόπ ςοακςέο (για 

ςξσπ εογάςεπ πξσ έυξσμ άδεια). 

4. Σα διάτξοα εογαλεία και μηυαμήμαςα πξσ θα απαιςηθξύμ για ςημ εκςέλερη 

ςξσ έογξσ θα υξοηγξύμςαι από ςξ Δαραουείξ Δοάμαπ. Δπίρηπ ςξ Δαραουείξ 

Δοάμαπ σπξυοεξύςαι μα υξοηγεί ςξμ αμάλξγξ οξσυιρμό (ρςξλή, γάμςια κ.λ.π.) 

για ςημ ποξρςαρία από ξοιρμέμεπ επικίμδσμεπ εογαρίεπ (φεκαρμξί  κ.λ.π.). 

5. Η παοξσρία ςξσ εογξλάβξσ ή ςξσ μόμιμξσ αμςιποξρώπξσ ςξσ είμαι 

σπξυοεχςική για ςημ πξοεία ςχμ διατόοχμ εογαριώμ και ςξμ έλεγυξ ςξσ 

ποξρχπικξύ ςξσ για ςημ απόδξρη ςημ ςήοηρη χοαοίξσ κ.λ.π. Η ρύμθερη και η 

ικαμόςηςα ςχμ εογαςώμ για ςιπ διάτξοεπ εογαρίεπ θα είμαι ςηπ απξλύςξσ 

έγκοιρηπ ςξσ εμςεςαλμέμξσ σπαλλήλξσ ςξσ Δαραουείξσ Δοάμαπ και θα 

ελέγυξμςαι  από ςξμ ίδιξ και ςξσπ αομόδιξσπ σπαλλήλξσπ ςξσ Δαραουείξσ 

Δοάμαπ. 



6. Σξ ποξρχπικό δεμ μπξοεί μα απξκςήρει καμιά εογαριακή ρυέρη με ςξ 

Δαραουείξ Δοάμαπ ή μα διεκδικήρει ςσυόμ απξζημιώρειπ για ςημ απαρυόληρη 

ςξσπ η ξπξία ατξοά μόμξ ςξμ αμάδξυξ ςηπ εογξλαβίαπ.  

          Δοάμα  22/6/2017 

                      Η ρσμςάκςοια 

 

 

                Αομαξύςξγλξσ Γεχογία 

               Δαρξλόγξπ με A΄ Βαθμό 


