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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
        
Η  μελέτη αυτή συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας να προβεί στo 
καθαρισμό τάφρων και πρανών στη Δ.Ε. Τιθορέας , Συγκεκριμένα προβλέπεται: 

-  καθαρισμός – μόρφωση σκάφης (Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφών) στο ρέμα «Φιλόρεμα» από Γέφυρα Βαϊτσου έως παραπόταμο 
Λευκοχωρίου. Οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες για καλύτερη στράγγιση και 
καλύτερη διέλευση του ύδατος. Επίσης λόγω των καιρικών φαινομένων 
παρουσιάζονται επιχωματώσεις σε πολλά σημεία.   

 
Δεδομένου ότι στον Δήμο μας υπηρετούν μόνο δύο χειριστές  Μηχανημάτων Έργων που 
δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου (18 οικισμοί με μεγάλη απόσταση 
μεταξύ τους) κρίνεται αναγκαία η ανάθεση σχετικών εργασιών σε ιδιώτη καταλλήλων 
προσόντων που να διαθέτει και τα αναγκαία κατά περίπτωση Μηχανήματα Έργων. 
 
Ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει καθαρισμό τάφρων και πρανών στη Τ.Κ. Κάτω Τιθορέας 
και όπου αυτή απαιτείται. Οι εργασίες καθαρισμού συνίστανται αναλυτικά στις εξής 
ενέργειες: 
καθαρισμού και μόρφωσης σκάφης με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφών. Η εργασία θα εκτελεστεί έτσι ώστε να αξιοποιείται το υπάρχον αδρανές υλικό 
και μόνο τα προϊόντα βλάστησης  ή τα ακατάλληλα χωμάτινα προϊόντα θα 
συγκεντρώνονται στην άκρη της σούδας.   
 
 Οι εργασίες θα εκτελεστούν με κατάλληλα κατά περίπτωση συνήθη χωματουργικά 
μηχανήματα (προωθητών, εκσκαφέων, φορτωτών, διαμορφωτήρων γαιών /grader, κλπ). 
 
Οι εργασίες θα γίνουν στην Τ.Κ. Κάτω Τιθορέας (270201). Ο πρόεδρος της Τ.Κ. και ο 
Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. θα υποδεικνύουν επακριβώς τα σημεία όπου θα γίνονται οι 
εργασίες. 
 
Το μήκος των εργασιών καθαρισμού ανέρχεται στα 3.930 μ2 περίπου. Όλες οι εργασίες θα 
εκτελεστούν έντεχνα και με επιμέλεια. Θα υπάρχει άμεση ανταπόκριση από τον ανάδοχο σε 
οποιαδήποτε υπόδειξη του Δήμου. Ο χρόνος υλοποίησης θα είναι 10 ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 
 



Ο προϋπολογισμός της εργασίας θα βαρύνει τον Κ.Α.: 30.7336.0014, «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ»  για το έτος 2021 και ανέρχεται στο ποσό των 
3.508,70€. 
 
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα μέτρα που προβλέπονται για 
την προστασία και την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί κατά την εκτέλεση της 
εργασίας και για την πρόληψη ζημιών – ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή 
πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή 
σε οποιονδήποτε τρίτο κατά την εκτέλεση των εργασιών, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη 
και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων. 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 

καθαρισμός – 
μόρφωση σκάφης (Με 
την παράπλευρη 
απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφών) 

m2 3.930,00 0,72 2.829,60 

 
 

  
ΦΠΑ 24% 679,10 

 
 

  
 ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

3.508,70 

        

        
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

         
Συγκεκριμένα προβλέπεται καθαρισμός – μόρφωση σκάφης (Με την παράπλευρη απόθεση 
των προϊόντων εκσκαφών) στο ρέμα «Φιλόρεμα» από Γέφυρα Βαϊτσου έως παραπόταμο 
Λευκοχωρίου στη Τ.Κ. Κάτω Τιθορέας (270201) όπως αυτές περιγράφονται στην σχετική 
τεχνική έκθεση και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτήν. 
 
      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 

καθαρισμός – 
μόρφωση σκάφης 
τάφρων και πρανών 
με απομάκρυνση των 
πλεοναζόντων υλικών 

μ 3.930,00 
  

 
 

  
ΦΠΑ 24% 

 

 
 

  
 ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

                                         

……………………………………………… 

           (Τόπος και ημερομηνία)  

     Ο Προσφέρων 

 


