
1 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: «¨Αντιπυρικής προστασίας 
και οδοποιίας¨ της μελέτης: 
‘’Συντήρηση Δασικού Οδικού 
Δικτύου και φρυγανεύσεις 
αντιπυρικού δικτύου 
περιοχής ευθύνης 
Δασαρχείου Κιλκίς έτους 
2020’’»  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ –  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΣΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2019 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Έως 16.200,00 ευρώ με ΦΠΑ 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο  

Η συγγραφή αυτή αφορά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του δασικού οδικού 
δικτύου της περιοχής Κιλκίς του Δασαρχείου Κιλκίς για την αντιπυρική περίοδο 2020. 
Επίσης αφορά τη συντήρηση αντιπυρικών ζωνών πυροπροστασίας και αποκαταστάσεις 
οδών πρόσβασης προς τις δασικές εκτάσεις. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν 
κυρίως τις εργασίες ισοπέδωσης του καταστρώματος για κάθε είδος έδαφος, με διάστρωση 
των κατάλληλων υλικών εκσκαφής εντός του υφιστάμενου καταστρώματος, έτσι ώστε να 
καλυφθούν όλες οι χαραδρώσεις και αυλακώσεις που έχουν προέλθει από τις βροχοπτώσεις 
στο κατάστρωμα των δρόμων καθώς επίσης και τη διαμόρφωση (ισοπέδωση) του 
καταστρώματος με εκσκαφή και απομάκρυνση της φρυγανώδους βλάστησης που έχει 
αναπτυχθεί εντός του καταστρώματος των δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών. Επίσης 
ορισμένους κλάδους ή τμήματα των δασικών δρόμων που υπάρχουν τάφροι απαγωγής 
ομβρίων που έχουν επιχωθεί θα γίνει καθαρισμός τους έτσι ώστε να αποκατασταθεί η 
λειτουργικότητα της διατομής τους και δοθεί κατάλληλη κλίση στο κατάστρωμα ώστε τα νερά 
της βροχής να συλλέγονται από τις τάφρους και να οδηγούνται εκτός καταστρώματος, σε 
κατάλληλα σημεία εκροής. 
Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
την Τεχνική Περιγραφή και τους όρους που αναφέρονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη.  

Δεν θα καταβληθούν γενικά έξοδα, εργολαβικό όφελος ούτε αποζημίωση επιφυλακής.  

Προϋπόθεση απασχόλησης των μηχανημάτων αποτελεί η ύπαρξη άδειας κυκλοφορίας 
και η νόμιμη κυκλοφορία τους.  

Υπεύθυνοι για τη  νόμιμη κυκλοφορία είναι μόνο οι κάτοχοι των μηχανημάτων έργου. 
Σε περίπτωση ζημιών ή οποιουδήποτε ατυχήματος  ο ιδιοκτήτης  του μηχανήματος 
θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος και δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. Επίσης σε 
περίπτωση ζημιάς ή ατυχήματος προς τρίτους ο ιδιοκτήτης του μηχανήματος φέρει την 
αποκλειστική ευθύνη. 

 H συνολική δαπάνη των ανωτέρω ενεργειών ανέρχεται στο ποσόν των 16.200,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 
Δασών του ΠΡΑΣΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2020. 

Άρθρο 2ο – Ισχύουσες Διατάξεις 

Η  ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.  
Η διαδικασία θα διέπεται από τις διατάξεις :  

• του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,  

• του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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• του Π.∆. 437/1981 (ΦΕΚ. Α΄ 120), «Περί Μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων», 
όπως ισχύει. 

• του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) 
και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 
3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

• του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

• του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 
4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
(εφόσον απαιτείται) 

• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις”, 

• του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις” όπως ισχύει , 

• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”, 

• - Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 
του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ 
ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 

• - Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των 
ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας 
τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 
441). 

• της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

• του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ). 

• οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκ δοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που 
ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν 
από τα οριζόμενα στα έγγραφα της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμου, Π.Δ., Υπουργικής Απόφασης, κ.λ.π.) και ερμηνευτική 
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω, ισχύουν και υπερτερούν της παρούσας διακήρυξης. 
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 
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προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και 
να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά 
νομοθεσία. 

 
Άρθρο 3ο- Εκτέλεση σύμβασης  

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Ως χρόνος 
εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται η διάρκεια 60 ημερών από την επομένη της υπογραφής 
της σύμβασης. 

Άρθρο 4ο – Εγγυήσεις Συμμετοχής 

Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής  

Δεν απαιτείται. 

Β. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

Το ύψος της εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Οι παραπάνω εγγυήσεις θα είναι σύμφωνες με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 5ο – Τεχνικά Στοιχεία Προσφορών 

 

Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη των 
εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:  

• Φωτοαντίγραφο της άδειας των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιήσει.  

• Φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίων συμβολαίων των μηχανημάτων που θα 
χρησιμοποιήσει. 

• Παραστατικά πληρωμής Τελών Χρήσης Μ.Ε. για το έτος 2020 εφόσον 
προβλέπεται από το νόμο η καταβολής τους.  

 

Άρθρο 6ο – Προϋπολογισμός - Οικονομικά  Στοιχεία Προσφορών 

Η σύμβαση αφορά εκτέλεση εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στις προβλεπόμενες εργασίες 

αντιπυρικής προστασίας της εγκεκριμένης, με την  αριθ. πρωτ. 4008/22-4-2020 απόφαση 

Δ/νσης Δασών Κιλκίς οριστικής μελέτης με τίτλο: «Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου 
και φρυγανεύσεις αντιπυρικού δικτύου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου  Κιλκίς έτους 

2020» και αφορούν εργασίες ισοπέδωσης - μόρφωσης καταστρώματος,  καθαρισμός τάφρων 
και άρση καταπτώσεων των Δασικών Δρόμων και των αντιπυρικών λωρίδων, έως του ποσού 

των 16.200,00 € με Φ.Π.Α. 24% και έως τις ποσότητες της εγκεκριμένης μελέτης. 

Η ακριβής ποσότητα των εργασιών που θα εκτελεστούν (τόσο σε ποσότητα όσο και σε είδος), 
εξαρτάται αφενός από την έκπτωση που θα επιτευχθεί και αφετέρου από τις οδηγίες της 

επιβλέπουσας αρχής σε συνδυασμό με τις άμεσες ανάγκες Δασοπροστασίας και διαχείρισης των 
δημοσίων δασικών συμπλεγμάτων  και μέχρι την κάλυψη της χρηματοδότησης (16.200,00 € 

με Φ.Π.Α. 24%). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται έως το ποσό των 16.200,00 Ευρώ και 
αναλύεται σε: 
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Καθαρή αξία:                                      13.064,52 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%):        3.135,48 € 

Ως τιμές εκκίνησης των εργασιών του διαγωνισμού ορίζονται οι τιμές του Τιμολογίου 
Εφαρμογής της εγκεκριμένης μελέτης: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Αριθμός 

τιμολογίου 
Άρθρο 

Αναθ/σης 
Είδος μονάδας 

Τιμή 
μονάδας 

€ 

1 
Ισοπέδωση καταστρώματος 
(Εργασία Διαμορφωτήρα) 

1-ΝΕΟ 
ΑΡΘΡΟ 
(Σχετ.: 
ΟΔΟ 

1140α) 

- 

m2 

(τετραγωνικό 
μέτρο) 

0,032 

2 

Καθαρισμός και μόρφωση 
τάφρου τριγωνικής διατομής 

ή τάφρου ερείσματος, σε 
κάθε είδους έδαφος 

(Εργασία Διαμορφωτήρα) 

2-ΝΕΟ 
ΑΡΘΡΟ 

(Σχετ.: Α-
14) 

ΟΔΟ-
1310 

m 

(τρέχον 
μέτρο) 

0,65 

3 
Άρση καταπτώσεων για κάθε 

είδους έδαφος 

3-ΝΕΟ 
ΑΡΘΡΟ 

(Σχετ.: Α – 
16) 

ΟΔΟ-
1420 

m3 

(κυβικό 
μέτρο) 

1,20 

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, σε ακέραιες 
μονάδες, επί του τιμολογίου, σε έντυπη οικονομική προσφορά που θα χορηγηθεί από την 
Υπηρεσία. 

   

Άρθρο 7ο  - Χρόνος Ισχύος Προσφορών  

Οι προσφορές για όλους όσους έχουν λάβει μέρος στο διαγωνισμό δεσμεύουν τους 
συμμετέχοντες για έξι (6 μήνες) από την ημέρα του διαγωνισμού. Η παράταση της 
ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου 
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης 
ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, 
ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομ ικοί 
φoρείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φoρείς. 

Άρθρο  8ο - Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης 

Η έκδοση της απόφαση κατακύρωσης και η υπογραφή του συμφωνητικού με τον 
ανάδοχο θα γίνει σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το αρθ. 4.2 της Διακήρυξης.  

Άρθρο  9ο  - Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 

α) Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση όλων των 
προβλεπόμενων εργασιών από τον ανάδοχο και έχει παρέλθει η καταληκτική 
ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.  
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β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά όλες οι υπηρεσίες (εργασίες) που 
εκτελέστηκαν. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη 
σύμβαση. 

Άρθρο  10ο  -  Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης – Επιτροπή παραλαβής 

Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις εντολές της αρμόδιας Υπηρεσίας και 
τους όρους που αναφέρονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη.  

Ως χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται η διάρκεια 60 ημερών από την επομένη 
ημέρα της υπογραφής της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκριθεί στο σύνολο των προβλεπόμενων από την σύμβαση 
υποχρεώσεων  που θα του ζητηθούν.  

Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει εφάπαξ μετά την ολοκλήρωσή τους και μετά από την 
υποβολή σχετικής Βεβαίωσης Περάτωσής τους και του αντίστοιχου Δελτίου Επιμέτρησης του 
Επιβλέποντα, από την αρμόδια επιτροπή του Δασαρχείου Κιλκίς, σύμφωνα με σχετικό 
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, το οποίο θα υποβληθεί για έγκριση  στη Δ/νση Δασών 
Κιλκίς.  

 
Άρθρο  11ο  - Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Ανωτέρα βία 

1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) αν δεν 
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές 
της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και β) αν 
υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 
υπόψη των παρατάσεων. 

2.Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών κατά την προηγούμενη παράγραφο 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον 
ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και 
περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο 
ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει 
να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη 
των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, 
παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη 
συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με 
αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.  

3.Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή 
την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.  

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  
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α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

β) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του 
Ν.4412/216. 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα  βία, να αναφέρει 
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία.  

Άρθρο  12ο  - Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 

Η υποβολή του φακέλου πληρωμής θα γίνει μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του 
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των εργασιών και την υποβολή στην υπηρεσία των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής από τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και κάθε είδους φόρους 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Άρθρο  13ο  -  Ειδικοί Όροι 

• Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει 
λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται όλους ανεξαιρέτως τους όρους της διακήρυξης και των 
λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις πραγματικές συνθήκες εκτέλεσης 
των εργασιών. 

• Από το συνολικό μήκος των δρόμων που προτείνεται για συντήρηση, ενδέχεται επί μέρους 
τμήματα να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να μην χρειαστεί να συντηρηθούν, ιδίως εάν 
οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν την τρέχουσα εαρινή και θερινή περίοδο δεν 
επιφέρουν σημαντικές ζημιές στο οδόστρωμα ή τις τάφρους, ειδικά στα τμήματα του δικτύου 
που εκτελέστηκαν εργασίες οδοστρωσίας το προηγούμενο έτος. Η επιμέτρηση των εργασιών 
σε ότι αφορά το  μήκος  κάθε τμήματος μπορεί να γίνει με τη βοήθεια φορητών συσκευών 
GPS (οι οποίες έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί παρέχουν μεγάλη σχετική ακρίβεια) και του μέσου 
πλάτους με τη χρήση μετροταινίας ανά συγκεκριμένες αποστάσεις ανάλογα με το ολικό μήκος 
των τμημάτων, έτσι ώστε τα αποτελέσματα των μετρήσεων να ανταποκρίνονται κατά μέγιστο 
δυνατό βαθμό στις πραγματικές εκτελεσμένες ποσότητες.   

• Ο χειρισμός του ή των μηχανημάτων (ισοπεδωτήρων κλπ), θα γίνεται από έκαστο έμπειρο 
και επιδέξιο χειριστή που θα έχει το απαιτούμενο ανάλογο δίπλωμα ή επαγγελματική άδεια. 
Σε περίπτωση που ο χειριστής κριθεί ακατάλληλος από τον επιβλέποντα, τότε ο ανάδοχος 
υποχρεούται να τον αντικαταστήσει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ειδοποίησή 
του. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως ο ανάδοχος υπόκειται τις συνέπειες της μη τήρησης 
των όρων της σύμβασης.  

• Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα τη σχετική μελέτη, το Σχέδιο και το Φάκελο 
Ασφάλειας και Υγείας καθώς και τις υποδείξεις του επιβλέποντος υπαλλήλου. Εργασίες που 
θα εκτελεστούν με πρωτοβουλία του αναδόχου, θα θεωρηθούν ως μη γινόμενες, δεν θα 
παραληφθούν και οι δαπάνες αυτών θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ενάντια στα ατυχήματα κατά 
την εκτέλεση των εργασιών. Την ευθύνη της αποζημίωσης για κάθε ατύχημα που θα συμβεί, 
αναλαμβάνει στο ακέραιο ο ανάδοχος.  

• Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα, ανάλογα με την εκτίμηση της, να χρησιμοποιεί τα 
μηχανήματα του αναδόχου για την συντήρηση του δασικού και αντιπυρικού δικτύου σε 
οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης της περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη μελέτη και  όποτε 
και όπου κρίνει απαραίτητο, γεγονός το οποίο οφείλει να αποδέχεται ο Ανάδοχος.  

• Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις και 
στις εντολές της Υπηρεσίας, η Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται, πέρα από την επιβολή των 
κυρώσεων, να προβαίνει σε εργασίες συντήρησης βατότητας με μισθωμένα μηχανήματα στις 
περιοχές δράσεις που αναφέρονται στη σύμβαση του Αναδόχου για την αντιμετώπιση των 
άμεσων αναγκών με καταλογισμό της αντίστοιχης δαπάνης στον ανάδοχο. 
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• Πέραν των προαναφερόμενων περί ποινικών ρητρών και έκπτωσης του αναδόχου, 
επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για τυχόν 
ατύχημα ή διακοπή της κυκλοφορίας που μπορεί να προκληθεί από τη μη τήρηση των 
ανωτέρω συμβατικών του υποχρεώσεων.  

• Γενικά κατά την εκτέλεση της σύμβασης πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο όλα 
τα αναγκαία μέτρα  με δικές του δαπάνες για την αποφυγή οποιωνδήποτε ζημιών. 
Γενικά, οποιαδήποτε ζημιά η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο 
με τον οποίο εκτελεί αυτός τη σύμβαση ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού 
του, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει 
ολόκληρη την δαπάνη επανορθώσεως της ζημιάς.  

• Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε τροχαίο 
ατύχημα ή ζημία στη θέση εκτέλεσης των εργασιών συμβεί, οφειλόμενο σε αμέλεια ή 
μη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας από τον ίδιο είτε από τους εργαζομένους 
που απασχολεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Ακόμη ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
λάβει όλα τα μέτρα ασφάλειας για την πρόληψη ατυχημάτων και την παροχή πρώτων 
βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό του προσωπικό. Όλα τα μηχανήματα που θα 
απασχοληθούν θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα, να έχουν πληρωμένα τα τέλη χρήσης 
– κυκλοφορίας και οι χειριστές να έχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (άδεια 
χειριστή κ.λ.π) και να είναι ασφαλισμένοι στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς. Την 
ευθύνη τήρησης των παραπάνω φέρει πλήρως ο ανάδοχος.  

•  Με την υποβολή της προσφοράς του, προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει 
γνώση των δυσχερειών εκτέλεσης της σύμβασης και είναι απόλυτα ενήμερος των 
συνθηκών εκτέλεσης αυτής από κάθε πλευρά, όπως και των ενδεχομένων δυσχερειών 
και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα 
του αναγνωριστεί καμία απαίτηση σχετική με αποζημίωση, κατά οποιοδήποτε τρόπο, 
λόγω των συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι 
έχει μελετήσει, με το σκοπό να συμμορφωθεί και τα λοιπά συμβατικά τεύχη που 
αποτελούν,  τη βάση εκτέλεσης της σύμβασης.  

• Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά 
υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του, ή σε 
οποιοδήποτε τρίτο, στην θέση εκτέλεσης των εργασιών οφειλόμενες σε αμέλεια ή μη 
λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας.  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ      ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάκτης 

 

Γεώργιος Καγιάννης 

Δασολόγος με Α΄ βαθμό 

 Ο Δασάρχης Κιλκίς 

 

Γεώργιος Βούρτσας 

M.sc. Δασολόγος με Α΄ βαθμό 
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