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ΕΡΓΟ:  Φυτωριακζσ εργαςίεσ ςτο 
            Δαςικό Φυτϊριο Καλαμπακίου 
            Δαςαρχείου Δράμασ 
            για το έτος 2018 
 

 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: Απολογιςτικζσ εργαςίεσ 
 

  
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
1. Σο ζργο αφορά τθν εκτζλεςθ φυτωριακϊν εργαςιϊν του Δαςικοφ Φυτωρίου 

Καλαμπακίου απολογιςτικά με ανειδίκευτουσ εργάτεσ. Ο αρικμόσ των ατόμων του 
ςυνεργείου μπορεί να αυξομειωκεί κατά 50% ανάλογα με τισ ανάγκεσ του φυτωρίου. 
2. Η χρονικι διάρκεια του ζργου υπολογίηεται μζχρι 15 Δεκεμβρίου του ζτουσ 2018 

(15/12/2018). Οι εργαςίεσ κα είναι περιοδικζσ δθλ. κα υπάρχουν διαςτιματα κατά τα 
οποία το ςυνεργείο δεν κα εργάηεται ι κα εργάηεται μζροσ μόνον των εργατϊν. Σο 
προςωπικό κα ακολουκεί το ωράριο των 40 ωρϊν (εβδομαδιαία πενκιμερθ εργαςία) 
κακθμερινϊσ από τισ 7 π.μ. ζωσ τισ 3 μ.μ. χωρίσ διάλειμμα για φαγθτό ι αν κζλουν 
διάλειμμα κα προςτίκεται θ ϊρα ανάπαυςθσ πζραν τθσ 3 μ.μ. ε δυςμενείσ καιρικζσ 
ςυνκικεσ (βροχζσ κ.λ.π.) το προςωπικό κα χρθςιμοποιείται όπου υπάρχει ανάγκθ και 
για όςο χρόνο απαιτείται.  
3. Σο ζργο ςυνίςταται ςτθν εκτζλεςθ όλων των  εργαςιϊν που ζχουν φυτωριακό 

χαρακτιρα, όπωσ: όργωμα, φρεηάριςμα, φφτευςθ μοςχευμάτων με εργάτεσ, 
ςκάλιςμα-βοτάνιςμα ςπορείων, πότιςμα με κατάκλιςθ με εργάτεσ, Εξαγωγι - 
ςυςκευαςία δενδρυλλίων, διάκεςθ δενδρυλλίων, χειριςμόσ αντλιϊν, χειριςμόσ 
φρεηϊν, χειριςμόσ τρακτζρ (για τουσ εργάτεσ που ζχουν άδεια).  
4. Σα ωρομίςκια που κα πραγματοποιθκοφν ςκοπό ζχουν να ςυμβάλλουν ςτθν 

ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν του φυτωρίου μζχρι των εγκεκριμζνων ποςοτιτων τθσ 
μελζτθσ. 
5. Σα διάφορα εργαλεία και μθχανιματα που κα απαιτθκοφν για τθν εκτζλεςθ του 

ζργου κα χορθγοφνται από το Δαςαρχείο Δράμασ. Επίςθσ το Δαςαρχείο Δράμασ 
υποχρεοφται να χορθγεί τον ανάλογο ρουχιςμό (ςτολι, γάντια κ.λ.π.) για τθν 
προςταςία από οριςμζνεσ επικίνδυνεσ εργαςίεσ (ψεκαςμοί  κ.λ.π.). 
6. Η παρουςία του εργολάβου ι του νόμιμου αντιπροςϊπου του είναι υποχρεωτικι 

για τθν πορεία των διαφόρων εργαςιϊν και τον ζλεγχο του προςωπικοφ του για τθν 
απόδοςθ τθν τιρθςθ ωραρίου κ.λ.π. Η ςφνκεςθ και θ ικανότθτα των εργατϊν για τισ 
διάφορεσ εργαςίεσ κα είναι τθσ απολφτου ζγκριςθσ του εντεταλμζνου υπαλλιλου του 
Δαςαρχείου Δράμασ και κα ελζγχονται  από τον ίδιο και τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ 
του Δαςαρχείου Δράμασ. 



7. Σο προςωπικό δεν μπορεί να αποκτιςει καμιά εργαςιακι ςχζςθ με το Δαςαρχείο 
Δράμασ ι να διεκδικιςει τυχόν αποηθμιϊςεισ για τθν απαςχόλθςθ τουσ, θ οποία 
αφορά μόνο τον ανάδοχο τθσ εργολαβίασ.  
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