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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τη χρήση - µίσθωση µηχανηµάτων έργου µε τον χειριστή.  
To  ∆ασαρχείο ΣΕΡΡΩΝ αδυνατεί από µόνο του να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες διότι δε 
διαθέτει τα κατάλληλα µηχανήµατα έργου που απαιτούνται, αλλά ούτε και χειριστές - οδηγούς.  
Οι εργασίες θα εκτελεστούν στα ∆ηµόσια ∆ασικά συµπλέγµατα περιοχής ευθύνης του 
∆ασαρχείου ΣΕΡΡΩΝ, για το έτος 2018 και αφορούν την εκτέλεση µε αυτεπιστασία 
χωµατουργικών εργασιών για τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου έργων προστασίας 
∆ασών από το ∆ασαρχείο ΣΕΡΡΩΝ. 
Η συνολική δαπάνη των συγκεκριµένων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00 € µε το 
Φ.Π.Α. και θα χρηµατοδοτηθεί από τη ΣΑΕΠ 508. του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
2018 της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Μακεδονίας- Θράκης µε κωδικό έργου 2014ΕΠ50800003 
0200 και τίτλο «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων 
προστασίας δασών», σύµφωνα µε την αριθµό πρ. 29340/18-05-2018 ενηµέρωση για την 
κατανοµή ορίου πληρωµών πίστωσης έργου 2014ΕΠ50800003 της ΣΑΕΠ 508 Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων 2018.  της Γενικής ∆/νσης ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων Α.∆.Μ.-Θ. µε 
την οποίο µας κατανεµήθηκε το ποσόν των 8.000,00.€  
 
Το πρόγραµµα των εργασιών θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας και ο 
ανάδοχος θα ενηµερώνεται από το επιβλέποντα του έργου. 
Η δαπάνη της µίσθωσης για το διαµορφωτήρα (Grader) ανέρχεται σε 8.000,00 Ευρώ και 
αναλύεται σε: 

Καθαρή αξία:     6.451,61 € 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (24%):    1.548,39 €  

  
  



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
Σύµφωνα µε το Γ΄ Τρίµηνο του ΑΤΕΟ του 2012: 
A/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθµός 

τιµολογίου 
Άρθρο 
Αναθ/σης ΑΤΕΟ 

Είδος 
µονάδας 

Τιµή µονάδας 

1 

Χωµατουργικές εργασίες 
µε χρήση Ισοπεδωτήρα - 
∆ιαµορφωτή (Grader) 
(ισοπέδωση-Καθαρισµός 
τάφρου) 

 
Ν. Άρθρο 1 
 
 
Ν. Άρθρο 2 

1140 (ΑΤΕΟ-501, 
εργασία 
διαµορφωτήρα) 
 
Ο∆Ο-1320 
(ΑΤΕΟ-501, 
εργασία 
διαµορφωτήρα) 

 
 

ΩΡΑ 
 
 
97,2 

 Α) Άρθρο 1 και 2.  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΡΑ-∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗ (Grader),  
(Κωδικός αναθεώρησης ΑΤΕΟ 501) 
 
Τιµή εφαρµογής ανά ηµέρα εργασίας  
ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):  εξακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και τριακόσια τέσσερα λεπτά του 
Ευρώ. 
         (Αριθµητικά):  648,304 € 
 
Τιµή εφαρµογής ανά ώρα εργασίας (6,67 ώρες ηµερησίως) 
ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):  ενενήντα επτά και δύο λεπτά του Ευρώ . 
         (Αριθµητικά):  97,2 € 
 
 
Τα µηχανήµατα έργου που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών που 
περιγράφηκαν, θα πρέπει να πληρούν τις οριζόµενες στη διακήρυξη και Σ.Υ. τεχνικές 
προδιαγραφές.  
CPV: 45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισµού χωµατουργικών εργασιών µε χειριστή. 
 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/Α Κατηγορία Εργασίας Ώρες 
εργασίας 

Μονάδα 
µέτρησης 

Τιµή Μονάδας  
(σε ευρώ) ∆απάνη 

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ 

1 Χωµατουργικές εργασίες µε χρήση 
Ισοπεδωτήρα - ∆ιαµορφωτή 
(Grader) 
(ισοπέδεωση-Καθαρισµός τάφρου) 

Τουλάχιστον 
66,00 ωροµίσθιο       97,2 6.451,61 

 
ΣΥΝΟΛΟ Α: 6.451,61 
ΦΠΑ 24%:  1.548,39 
ΓΕΝ. ΣΥΝ. Β: 8.000,00 
  

  
Στην τιµή µονάδας  συµπεριλαµβάνονται η ωριαία αποζηµίωση των µηχανηµάτων, οι δαπάνες 
πληρωµής των χειριστών οδηγών, των καυσίµων, ασφαλειών, βλαβών.   



 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 

Νικόλαος Ματθαίου 
        ∆ασοπόνος µε Α΄ βαθµό 
 

 Ο ∆ασάρχης  
 
 

Κωνσταντίνος Ζάββος 
∆ασολόγος µε Α΄ βαθµό 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την αριθµό πρωτ. 9547/28-06-2018  απόφαση της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Σερρών 

..............., .............../2018 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη 
της ∆/νσης ∆ασών Σερρών 

 
 
 
 

Μαρία Χατζηπαρτάλη 
∆ασολόγος µε Α’ βαθµό  


