
 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Σταυρούπολη,    18-06-2015                       
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  Αριθµ.Πρωτ:  6859 
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ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ   
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ   

   
   

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ  ΕΚΣΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΤΩΤΗ (JCB) 

 
 
Aρθρο 1ο. 
 

Η Συγγραφή Υποχρεώσεων αναφέρεται στην,για λογαριασµό του ∆ασαρχείου Σταυρούπολης, 
µίσθωση ενός (1) εκσκαφέα-φορτωτή (JCB ) παντός τύπου, ιπποδυνάµεως 80 HP  και άνω. 
 
Αρθρο 2ο. 
 

Η µίσθωση  θα γίνει  µε  τιµή/ώρα για τον καθαρισµό και την µόρφωση τάφρων ΚΑΙ την άρση 
καταπτώσεων. Ο  εκσκαφέας-φορτωτής  θα εργασθεί στην συντήρηση του ∆ασικού Οδικού ∆ικτύου (άρση 
καταπτώσεων πρανών, συντήρηση τάφρων δασοδρόµων κ.λ.π.)  σύµφωνα µε το Άρθρο 222 του Ν.∆ 86/1969 
"Περί ∆ασικού Κώδικα", και το Π.∆ 437/71 "Περί Μελέτης και Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών έργων". 
 Η Σύµβαση για την µίσθωση και η εκτέλεση των εργασιών, θα πραγµατοποιηθούν ύστερα από 
την σχετική χρηµατοδότηση µε Πιστώσεις ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 531) η άλλων πηγών Έτους 
2015. 
 
Αρθρο 3ο. 
 

Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης  ορίζεται έως τις 07-08-2015.  
Η χρονική  περίοδος  στην οποία θα πραγµατοποιηθούν οι παραπάνω  εργασίας είναι αυτή που  

αρχίζει µε την εγκατάσταση του µηχανήµατος. 
 
Αρθρο 4ο. 
 

Η  λήψη εγγράφων προσφορών    θα γίνει στο ∆ασαρχείο  Σταυρούπολης,  την  29η Ιουνίου 2015, 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ κατόπιν της ταυτάριθµης Ανακοίνωσης του  ∆ασαρχείου  Σταυρούπολης. 

Σε περίπτωση που ο ∆ιαγωνισµός αποβεί Α Γ Ο Ν Ο Σ, θα επαναληφθεί την 06  Ιουλίου 2015, ηµέρα 
∆ευτέρα   και ώρα   10:00   π.µ, στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλη ανακοίνωση. 

H ανάθεση θα γίνει µε λήψη εγγράφων προσφορών, µε προσφορά τιµής για εργασία µίας ώρας   
(Χωρίς Φ.Π.Α). 

Το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς θα χορηγείται από την Υπηρεσία δεόντως θεωρηµένο. 
Κάθε άλλο έντυπο αποτελεί λόγo  απόρριψης της Προσφοράς. 

 
Αρθρο 5ο. 
 

Για να λάβει  µέρος κάποιος στο ∆ιαγωνισµό πρέπει να καταθέσει  στην  Επιτροπή σφραγισµένο 
φάκελο µε τα στοιχεία του και την ένδειξη: “ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (µε την έγγραφη 
προσφορά σε δύο αντίγραφα) 

 καθώς και «ΦΑΚΕΛΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»".  
Ο φάκελος ∆ικαιολογητικών  Συµµετοχής πρέπει να περιέχει: 

1).Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού 82,00 € 
 2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των συνθηκών του έργου και ότι είναι 
ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του προσφερόµενου µηχανήµατος.    
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3)  Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας για τα χρέη προς το ∆ηµόσιο . 
4)  Βεβαίωση µη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ. 
5) Άδεια κυκλοφορίας µηχανήµατος .      
6) Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης καθώς και  ασφάλεια του µηχανήµατος. 
7)  Άδεια Χειριστού κατάλληλη για το προσφερόµενο µηχάνηµα. 
    Σε περίπτωση που στο Φάκελο δεν περιέχονται όλα τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά, ο    
     Φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς δεν ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ. 

 
Αρθρο 6ο 
 

Τα πρακτικά του ∆ιαγωνισµού  εγκρίνoνται από τον ∆ασάρχη Σταυρούπολης.  Η ανακοίνωση  του 
αποτελέσµατος θα γίνει στους Μειοδότες, από το ∆ασαρχείο Σταυρούπολης προφορικά. Κατόπιν καλείται ο 
Μειοδότης να παρουσιασθεί εντός δύο (2) ηµερών στο ∆ασαρχείο, για να υπογράψει το συµφωνητικό, 
αφού βέβαια προσκοµίσει  Εγγυητική Επιστολή ποσού 5% της αξίας της προσφοράς Το παραπάνω 
Συµφωνητικό θα συνταχθεί σε  πέντε (5) αντίγραφα.  

Εάν το µηχάνηµα είναι ιδιοκτησία περισσοτέρων του  ενός ατόµων, πρέπει να προσκοµίσουν Εταιρικό 
και πληρεξούσιο εκπροσώπησης  που  είναι απαραίτητο για τις πληρωµές. 

Μετά την υπογραφή του Συµφωνητικού  και  εντός δύο (2) ηµερών, ή άλλης προθεσµίας που θα 
καθορισθεί από την Υπηρεσία , ο Μειοδότης  υποχρεούται  να µεταφέρει τον εκσκαφέα-φορτωτή στο Έργο που 
του υπέδειξε η Υπηρεσία και να κάνει άµεση έναρξη των εργασιών. 
 
Αρθρο 7ο. 
 

Η δαπάνη της πρώτης µεταφοράς του µηχανήµατος στο έργο και της τελευταίας από το Έργο,  καθώς 
και από δασόδροµο σε  δασόδροµο, βαρύνει τον Εργολάβο .  Μεταφορά θεωρείται και η πορεία. 
 
Αρθρο 8ο. 
 

Κάθε φθορά  ή  καθυστέρηση του  µηχανήµατος  από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται, η δαπάνη 
καυσίµων και λιπαντικών, η αποζηµίωση των  χειριστών και οι πάσης φύσεως επισκευές βαρύνουν τον 
Εργολάβο. Το µηχάνηµα πρέπει να συνοδεύεται από τα πλέον  απαραίτητα ανταλλακτικά  (φίλτρα, λεπίδες 
κ.λ.π) ώστε σε περίπτωση φθοράς τους να µη γίνονται καθυστερήσεις.  
 
Αρθρο 9ο. 
 

Ο χειριστής του εκσκαφέα-φορτωτή πρέπει να έχει το ανάλογο πτυχίο. Στην περίπτωση που κριθεί 
ακατάλληλος µπορεί η Υπηρεσία να ζητήσει την  αντικατάστασή του µέσα σε ορισµένη προθεσµία. Επίσης την 
αντικατάσταση του χειριστή µπορεί να ζητήσει η Υπηρεσία εάν αυτός δεν συµµορφώνεται στις εντολές και 
οδηγίες των Υπαλλήλων που επιβλέπουν το Έργο, δεν προσέρχεται κανονικά στη εργασία και  καθυστερεί 
αδικαιολόγητα . 
 
 
 
 
Αρθρο 10ο. 
 

Ο   εκσκαφέας-φορτωτής θα εργάζεται οκτώ (8) ώρες την ηµέρα. Μπορεί όµως , λόγω του επείγοντος 
του έργου να εργάζεται και µέχρι δέκα (10) ώρες την ηµέρα, ανάλογα µε τις ανάγκες τις  Υπηρεσίας τις καιρικές 
συνθήκες και την εποχή.  

Η εβδοµαδιαία εργασία θα είναι των πέντε ηµερών δηλαδή ∆ευτέρα έως  Παρασκευή, εκτός αν άλλως 
διατάξει η Υπηρεσία ύστερα από εκτίµηση των αναγκών της. 

Η εργασία µπορεί να αρχίζει µε την ανατολή του ήλιου και να τελειώνει µια ώρα µετά τη δύση του, 
σύµφωνα πάντα µε τις εντολές του επιβλέποντα ∆ασολόγου. 
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Αρθρο 11ο. 
 

Κατά  τη διάρκεια της εργασίας µπορεί ο Επιβλέπων να διατάζει την προσωρινή παύση της,  είτε γιατί 
οι  καιρικές συνθήκες είναι ακατάλληλες, είτε γιατί  συντρέχει κάποιο άλλο γεγονός. Η προσωρινή αυτή παύση 
γνωστοποιείται προφορικά στον χειριστή του µηχανήµατος .  

. 
 
Αρθρο 12ο. 
 

Αν ο  εκσκαφέας-φορτωτής  πάθει βλάβη ή φθορά πρέπει να επισκευασθεί στο  συντοµότερο χρόνο 
για να µην επέρχεται καθυστέρηση στο έργο. Για τις  µικροβλάβες η επιδιόρθωση πρέπει να γίνει το πολύ σε  
τέσσερις (4) ηµέρες. 

Σε περίπτωση µεγαλύτερου απαραίτητου για την επισκευή χρόνου, ο Εργολάβος  υποχρεούται  να 
αντικαταστήσει το µηχάνηµα µε άλλο και για όσο χρονικό διάστηµα  θα διαρκέσει η επισκευή,. 

Για κάθε βλάβη ή ζηµιά που επέρχεται στο µηχάνηµα, ως και για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί 
στο προσωπικό που χειρίζεται το µηχάνηµα, ακέραιη την ευθύνη φέρει ο Εργολάβος ο οποίος είναι  
υποχρεωµένος  να λαµβάνει όλα τα προληπτικά µέτρα για την αποφυγή ατυχηµάτων. 
 
Αρθρο 13ο. 

  
Για τις εκτελούµενες εργασίες συντάσσεται ηµερήσιο δελτίο εργασίας του µηχανήµατος το οποίο 

προσυπογράφουν ο Επιστάτης  της Υπηρεσίας και ο χειριστής του µηχανήµατος. Το δελτίο  αυτό θεωρείται στο 
τέλος του 15νθήµερου από τον Επιβλέποντα το Έργο  ∆ασολόγο. Με βάση τα ηµερήσια δελτία συντάσσεται  
στο τέλος του  15-νθήµερου  Πρακτικό στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι µονάδες  εργασίας  που 
πραγµατοποίησε το µηχάνηµα και η δαπάνη που  αντιστοιχεί στις εργασίες  αυτές. Το πρακτικό αυτό 
υπογράφουν ο Επιστάτης ή Εργοδηγός, ο Εργολάβος  του µηχανήµατος και ο Επιβλέπων ∆ασολόγος, το 
Θεωρεί δε και ο ∆ασάρχης. 

Στην περίπτωση που ο Εργολάβος ή χειριστής του  µηχανήµατος  αρνηθούν  να υπογράψουν   τα  
ηµερήσια δελτία ή το  Πρακτικό  αναγράφεται στην θέση της υπογραφής, "αρνήθηκε υπογραφή" και 
προωθούνται τα δελτία για πληρωµή γιατί θεωρούνται κανονικά. 

Τα ηµερήσια δελτία και τα πρακτικά συντάσσονται εις τριπλούν. 
 

Aρθρο 14ο. 
 

Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµιά ευθύνη για τη διαµονή των χειριστών, βοηθών κ.λ.π. του 
µηχανήµατος, τη µεταφορά τους, τον εφοδιασµό µε καύσιµα, λιπαντικά κ.λ.π. 
Αρθρο 15ο. 

 
Λύση της Σύµβασης και έκπτωση του Εργολάβου πραγµατοποιείται αν δεν τηρηθεί έστω και ένας όρος 

της παρούσας. 
. 
Στην περίπτωση της εκπτώσεως µετά την υπογραφή του Συµφωνητικού και εφ' όσον  υπάρχει ανάγκη 

έγκαιρης αποπεράτωσης του Έργου, µισθώνεται  από  την Υπηρεσία  (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού),µε απ' ευθείας 
συµφωνία άλλο µηχάνηµα του ίδιου ή παραπλήσιου τύπου (µέχρι 40 ίππους επί πλέον διαφορά).Η τυχόν επί 
πλέον προελθησοµένη διαφορά του µισθώµατος θα καταβάλλεται στο νέο  Εργολάβο κανονικά από τις 
πιστώσεις του Έργου στο οποίο εργάζεται, και θα βαρύνει τον έκπτωτο Εργολάβο από τον οποίο  και θα 
εισπράττεται σύµφωνα µε το Νόµο "Περί Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων", ύστερα από σχετική απόφαση της 
Υπηρεσίας. 

Σε όλες τις περιπτώσεις η εγγύηση κατατίθεται υπέρ του ∆ηµοσίου. 
Λύση της Σύµβασης χωρίς  αποζηµίωση του Εργολάβου µπορεί να πραγµατοποιηθεί και στις εξής 

περιπτώσεις: 
(α). Εάν περικοπούν οι πιστώσεις που διατέθηκαν µε το Αρχικό Πρόγραµµα. 
(β). Αν αποβιώσει ο Εργολάβος. 
Στις περιπτώσεις αυτές επιστρέφεται η κατατεθείσα εγγύηση. 
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Αρθρο 16ο  

   
Κάθε έγγραφο, απόφαση ή διαταγή της Υπηρεσίας προς τον Εργολάβο, θεωρούνται νοµίµως 

επιδοθέντα, αν επιδοθούν µε  απόδειξη στον ίδιο, τον χειριστή του µηχανήµατος ή στον Αστυνοµικό Σταθµό της 
µόνίµης κατοικίας του. 

Κάθε αναφορά ή αίτηση του Εργολάβου προς το  ∆ασαρχείο Σταυρούπολης  πρέπει  να κατατίθεται 
στο Γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ασαρχείου και να πρωτοκολλείται. 
 
Άρθρο 17ο.  

Οι Μειοδότες παραιτούνται κάθε αξιώσεως από απρόβλεπτη µεταβολή οικονοµικών συνθηκών 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 388 του Αστικού κώδικα. 
 
 
 
Αρθρο 18. 
Oι τιµές που θα επιτευχθούν στο ∆ιαγωνισµό είναι οριστικές και  δεν  υπόκεινται σε αναπροσαρµογή, για 
οποιαδήποτε αιτία αλλαγής των οικονοµικών µεγεθών (µισθοί, καύσιµα, ελαιολιπαντικά κ.λ.π.). 
 Αρθρο 19ο. 
Η καταβολή των ποσών που οφείλονται στον ανάδοχο-εµπειροτέχνη θα γίνει µετά την εκτέλεση όλων των   
εργασιών που προβλέπει το Συµφωνητικό  αφού προσκοµισθούν τα εξής δικαιολογητικά: 

(α).Το  Πρακτικό  προσωρινής παραλαβής µε τα ηµερήσια δελτία συµπληρωµένα και υπογραµµένα 
όπως λέει το άρθρο 13. 

(β).Τιµολόγιο του Εργολάβου. 
(γ).Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας. 
(δ).Βεβαίωση του Ι.Κ.Α περί εκπλήρωσης των προς αυτό υποχρεώσεων  για το προσωπικό    
που  υπόκειται σε ασφάλιση Ι.Κ.Α 
(ε).Απόδειξη κατάθεσης 6%0   στον λογαριασµό µε αριθµό 26289/3 µε τίτλο Ειδικός Λογαριασµός 

"∆ικαιώµατα ∆ασολόγων" της Τράπεζας Ελλάδος. 
 
Τον Μειοδότη βαρύνουν  οι προς τρίτους κρατήσεις . 

 
Αρθρο 20ο. 
 

Ο Φ.Π.Α θα καταβάλλεται στον Μειοδότη ο οποίος µε ευθύνη του θα τον αποδίδει στις Αρµόδιες 
Αρχές. 
 
                                                                                                  Σταυρούπολη    18-06-2015 
 
                                              Ο Αναπληρωτής  ∆ασάρχης Σταυρούπολης 
                                                                                                     
 
 
                                    Τσολακίδης  Θεόδωρος 
                               Γεωτεχνικός -  ∆ασολόγος 
                                                                                                           µε  Γ  βαθµό  


