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 ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ (1) ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ (GRADER) 

 
 
Aρθρο 1ο. 
 

Η Συγγραφή Υποχρεώσεων αναφέρεται στην,για λογαριασµό του ∆ασαρχείου Σταυρούπολης, 
µίσθωση µε λήψη εγγράφων προσφορών (1) διαµορφωτήρα (ισοπεδωτήρα) GRADER παντός τύπου, 
ιπποδυνάµεως µεγαλύτερης των 90 HP . 
 
Αρθρο 2ο. 
 

Η µίσθωση  θα γίνει  µε  ωριαίο µίσθωµα. Ο διαµορφωτήρας θα εργασθεί στην συντήρηση του ∆ασικού 
Οδικού ∆ικτύου (ισοπέδωση καταστρώµατος, συντήρηση -µόρφωση τάφρων δασοδρόµων, άρση 
µικροκαταπτώσεων) της περιοχής ευθύνης του ∆ασαρχείου Σταυρούπολης  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 του EI∆IKOY ΦΟΡΕΑ ∆ΑΣΩΝ  του Πράσινου Ταµείου 2015.   
 
Αρθρο 3ο. 
 

Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται εως την εξάντληση του ποσού των 14.000,00 € (µε Φ.Π.Α)   
µπορεί δε η Υπηρεσία να µειώσει το σύνολο των ηµερών εργασίας αναλόγως των διαθεσίµων πιστώσεων , ο 
δε εργολάβος (ιδιοκτήτης του διαµορφωτήρα)   υποχρεούται να συµµορφωθεί. 

Η χρονική  περίοδος  στην οποία θα πραγµατοποιηθούν οι παραπάνω ώρες εργασίας  είναι αυτή που  
αρχίζει µε την εγκατάσταση του µηχανήµατος. 

 
Αρθρο 4ο. 
 

Ο ∆ιαγωνισµός (διαδικασία λήψης εγγράφων προσφορών , χωρίς δηµοπρασία) θα γίνει στο ∆ασαρχείο  
Σταυρούπολης, την  21η  Ιουλίου 2015, ηµέρα Τρίτη   και ώρα 9:00  π.µ . 

Σε περίπτωση που ο ∆ιαγωνισµός αποβεί α γ ο ν ο ς ή ασύµφορος θα επαναληφθεί την 28  Ιουλίου 
2015, ηµέρα Τρίτη  την ίδια ώρα   , στον ίδιο τόπο, µε τους ίδιους όρους χωρίς άλλη δηµοσίευση. 

 Ο ∆ιαγωνισµός  θα γίνει µε σφραγισµένες προσφορές, µε προσφορά  στο ΩΡΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ του 
Ισοπεδωτήρα (Χωρίς Φ.Π.Α). 

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

 
Αρθρο 5ο. 
 

Για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό πρέπει ο ενδιαφερόµενος που µπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο ή 
εταιρεία , ιδιοκτήτης µηχανήµατος, να καταθέσει  στην αρµόδια Επιτροπή, αυτοπροσώπως( για τα φυσικά 
πρόσωπα) ή µε νόµιµο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτηµένο διαχειριστή ή µέλος ∆.Σ. Α.Ε (για εταιρείες) φάκελο µε 
τα στοιχεία του ή την επωνυµία της εταιρίας (αν πρόκειται για εταιρείες)  και την ένδειξη: “ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΡΑ". Ο φάκελος αυτός πρέπει να περιέχει: 

(α). Σφραγισµένο Φάκελο  µε την  Έγγραφη Οικονοµική Προσφορά σε , στην οποία 
δηλώνεται: 
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(α1).To ωριαίο µίσθωµα του προσφεροµένου µηχανήµατος (χωρίς Φ.Π.Α). 
(α2).To εργοστάσιο και το έτος κατασκευής, ο τύπος και η θεωρητική ιπποδύναµη του  
      µηχανήµατος. 
(α3).Η ύπαρξη χρονοµετρητή. 
 

(β). Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των συνθηκών του έργου και ότι είναι 
ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του προσφερόµενου µηχανήµατος.  

(γ). Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας για τα χρέη προς το ∆ηµόσιο  (Άρθρο 26 Ν.1882/90). 
(δ). Άδεια µηχανήµατος, ∆ίπλωµα Χειριστού και Βεβαίωση καταβολής τελών µηχανήµατος καθώς 
      και ασφάλισής του άρθρ. 5 του Ν.489/76 και Ν.2741/99.  
(ε). Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή Γραµµάτιο Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων για   ποσό διακόσια είκοσι οκτώ   Ευρώ (228,00 €) , δηλ. 2% της προϋπολογισµένης 
δαπάνης µίσθωσης (χωρίς Φ.Π.Α).     

(στ).  Βεβαίωση µη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ. 
(ζ)  Πληρεξούσιο εκπροσώπησης όταν πρόκειται για Εταιρεία ή συνιδιοκτησία, µε την παράλληλη 

προσκόµιση του   Εταιρικού, εκτός εαν  η προσφορά υπογράφεται από όλους τους συνιδιοκτήτες. 
     Σε περίπτωση που στο Φάκελο δεν περιέχονται όλα τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά, ο    
     σφραγισµένος φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς δεν ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ. 
   
Η ̟ρόκριση α̟ό την ε̟ιτρο̟ή θα γίνει βάσει του µικρότερου συντελεστή ̟ου θα ̟ροκύψει α̟ό την 

̟ροσφερόµενη τιµή δια της πραγµατικής  ι̟̟οδυνάµεως του κάθε ισοπεδωτήρα µέχρι 150 ΗP. 
 

Αρθρο 6ο 
 

Τα πρακτικά του ∆ιαγωνισµού, µαζί µε την εισήγηση του ∆ασάρχη θα τα εγκρίνει η ∆ιεύθυνση ∆ασών 
Ξάνθης.  Η ανακοίνωση  του αποτελέσµατος θα γίνει στους συµµετέχοντες, από το ∆ασαρχείο Σταυρούπολης 
µε  έγγραφό του. Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  να παρουσιασθεί, σε πέντε (5)το πολύ ηµέρες από την επίδοση σε 
αυτόν σχετικής προσκλήσεως της Υπηρεσίας στο ∆ασαρχείο, για να υπογράψει το συµφωνητικό , αφού βέβαια 
προσκοµίσει  Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού πεντακόσια εβδοµήντα ευρώ (570,00) € (Ευρώ). Το 
παραπάνω Συµφωνητικό θα συνταχθεί σε πέντε 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  (πάντως όχι µεγαλύτερης των 5 ηµερών ), ο Ανάδοχος  υποχρεούται  να 
µεταφέρει τον διαµορφωτήρα στο Έργο που του υπέδειξε η Υπηρεσία και να κάνει έναρξη των εργασιών. 
 
Αρθρο 7ο. 
 

Η δαπάνη της πρώτης µεταφοράς του µηχανήµατος στο έργο και της τελευταίας από το Έργο, βαρύνει 
τον Εργολάβο. Η δαπάνη µετακίνησης του µηχανήµατος από δασόδροµο σε  δασόδροµο, βαρύνει την 
Υπηρεσία. Η ωριαία αποζηµίωση στην περίπτωση αυτή θα είναι το ήµισυ (1/2) της κανονικής µισθώσεως. 
Μεταφορά θεωρείται και η πορεία. 
 
Αρθρο 8ο. 
 

Κάθε φθορά  ή  καθυστέρηση του  µηχανήµατος  από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται, η δαπάνη 
καυσίµων και λιπαντικών   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.  Σε περίπτωση που η Υπηρεσία διαπιστώσει φθορά ή βλάβη ενός 
εξαρτήµατος που επιφέρει καθυστέρηση στην όλη εργασία  απαιτεί  από τον  Εργολάβο την άµεση 
αντικατάστασή του . Ο εργολάβος  είναι  υποχρεωµένος  να συµµορφωθεί χωρίς αντίρρηση 
 
 
Αρθρο 9ο. 
 

Ο χειριστής του µηχανήµατος 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 του επιβλέποντα το Εργο, δεν προσέρχεται κανονικά στη εργασία, καθυστερεί αδικαιολόγητα ή 
δηµιουργεί προβλήµατα στο Εργοτάξιο. 
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Αρθρο 10ο. 
 

To µηχάνηµα  θα εργάζεται οκτώ (8) ώρες την ηµέρα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί αυτό, µε 
απόφαση του ∆ασάρχη Σταυρούπολης, να εργάζεται και µέχρι δέκα (10) ώρες την ηµέρα και αθροιστικά µέχρι 
πενήντα( 50) ώρες την εβδοµάδα ανάλογα µε τις ανάγκες της  Υπηρεσίας  και τις καιρικές συνθήκες.  

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

Εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας  , µπορεί να υποχρεωθεί ο ανάδοχος από τον 
επιβλέποντα σε απασχόληση του µηχανήµατος τα Σάββατα και τις Κυριακές , µε καταβολή της κανονικής 
ωριαίας αποζηµίωσης για τις ώρες απασχολήσεως του µηχανήµατος χωρίς καµία προσαύξηση.  
Οι ώρες αυτές καταβάλλονται πέραν από τις προβλεπόµενες παραπάνω 50 ώρες. 

Ο Εργολάβος έχει την υποχρέωση να  µεταφέρει τον  Επιβλέποντα το µηχάνηµα Υπάλληλο από  την 
έδρα του προς τον τόπο εργασίας και αντίστροφα. 

Η εργασία µπορεί να αρχίζει µε την ανατολή του ήλιου και να τελειώνει µια ώρα µετά τη δύση του. Στο 
χρονικό αυτό διάστηµα καθορίζεται το ωράριο του µηχανήµατος σύµφωνα µε τις εντολές του επιβλέποντα 
∆ασολόγου. 
 
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 . Καθυστερήσεις λόγω  δυσµενών καιρικών 
συνθηκών ή λόγω βλαβών ή που γίνονται µε υπαιτιότητα του χειριστή δεν αµείβονται. 

Επίσης για καθυστερήσεις που οφείλονται  σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας δεν καταβάλλεται 
αποζηµίωση αν αυτές δεν υπερβαίνουν τις πέντε (5)  ηµέρες το µήνα, αν όµως υπερβαίνουν τις πέντε (5) 
ηµέρες το µήνα, τότε καταβάλλεται αποζηµίωση  (για τις επί πλέον ηµέρες  υπολογιζόµενες  για οκτάωρο 
απασχόληση) ίση µε το 1/3 του µισθώµατος. 
 
Αρθρο 12ο. 
 

Αν ο διαµορφωτήρας πάθει βλάβη ή φθορά τέτοια ώστε να προκληθεί καθυστέρηση πέραν των δέκα 
(10)ηµερολογιακών ηµερών , ο ανάδοχος υποχρεούται να τον αντικαταστήσει µε άλλον της ίδιας ιπποδύναµης 
και του ίδιου τύπου µέσα σε πέντε (5) µέρες το αργότερο από το τέλος της 10 ηµέρου καθυστερήσεως, αλλιώς 
κηρύσσεται έκπτωτος και λύεται η σύµβαση. Για τις µικροβλάβες η επιδιόρθωση πρέπει να γίνει το πολύ σε 
πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες. 

Για κάθε βλάβη ή ζηµιά που επέρχεται στο µηχάνηµα, ως και για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί 
στο προσωπικό που χειρίζεται το µηχάνηµα αλλά και κάθε τρίτο, ακέραιη την ευθύνη φέρει ο Εργολάβος-
ανάδοχος ο οποίος είναι  υποχρεωµένος  να λαµβάνει όλα τα προληπτικά µέτρα για την αποφυγή ατυχηµάτων. 
Το απασχολούµενο από τον  ανάδοχο προσωπικό πρέπει να είναι ασφαλισµένο στο Ι.Κ.Α για κάθε κίνδυνο. 
 
 
Αρθρο 13ο. 
 

Κάθε µηχάνηµα πρέπει να έχει χρονοµετρητή (όχι ταχογράφο) που είναι τοποθετηµένος µέσα σε 
κιβώτιο το οποίο είναι σταθερά προσαρµοσµένο σε σταθερό σηµείο του µηχανήµατος. Το σηµείο αυτό θα το 
υποδεικνύουν οι  Επιβλέποντες υπάλληλοι της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την 
τοποθέτηση καρτέλας στον χρονοµετρητή, πριν από την έναρξη της εργασίας, την παραλαβή αυτής µετά το 
πέρας της εργασίας  και την ασφάλιση του κιβωτίου µε κλειδί κατά τη διάρκεια της  εργασίας. Αν ο 
χρονοµετρητής δεν λειτουργεί καλά ή πάθει βλάβη, πρέπει να επισκευασθεί ή να αντικατασταθεί αµέσως από 
τον εργολάβο. Κατά το διάστηµα επισκευής  του χρονοµετρητού η εργασία θα χρονοµετρείται από τον  
Επιβλέποντα ή άλλο Υπάλληλο της Υπηρεσίας.. 

Τις καρτέλες τις προµηθεύεται  ο Εργολάβος   ο οποίος  τις  προσκοµίζει  στο ∆ασαρχείο όπου 
σφραγίζονται και υπογράφονται από τον Επιβλέποντα το Έργο ∆ασολόγο ή ∆ασοπόνο. Καρτέλες χωρίς 
υπογραφή και σφραγίδα είναι άκυρες. 
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Aρθρο 14ο. 
 

Μετά το τέλος της ηµερήσιας εργασίας, παραλαµβάνει ο  Επιβλέπων την καρτέλα, γράφει  πάνω σ' 
αυτή τις ώρες που εργάσθηκε το  µηχάνηµα και την υπογράφει. Την καρτέλα επίσης υπογράφει και ο χειριστής 
του µηχανήµατος. Αυτός είναι υπεύθυνος  για κάθε  ανωµαλία ως προς τον τρόπο αναγραφής των ωρών 
εργασίας επί της καρτέλας. Εάν η Υπηρεσία διαπιστώσει ψευδή αναγραφή ή αλλοίωση των πραγµατικών 
ωρών εργασίας, πάνω στην καρτέλα προβαίνει στην περικοπή όλων των ωρών που είναι αµφισβητούµενες  και  
λύει την Σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 17 της παρούσας. 

Με βάση τις ώρες που είναι γραµµένες στην καρτέλα και για τις οποίες δεν υπάρχει καµιά αµφισβήτηση 
ότι πραγµατοποιήθηκαν, συντάσσεται ηµερήσιο δελτίο εργασίας του διαµορφωτήρα το οποίο 
προσυπογράφουν ο Επιβλέπων  της Υπηρεσίας και ο χειριστής του µηχανήµατος.  Με βάση τα ηµερήσια 
δελτία συντάσσεται  στο τέλος του  15-νθήµερου  Συγκεντρωτικό ∆ελτίο στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά 
οι ώρες  εργασίας  που πραγµατοποίησε το µηχάνηµα και η δαπάνη που  αντιστοιχεί στις ώρες  αυτές. Το 
Συγκεντρωτικό ∆ελτίο υπογράφουν  ο Εργολάβος ή ο  χειριστής του µηχανήµατος και ο Επιβλέπων ∆ασολόγος 
ή ∆ασοπόνος, το θεωρεί δε και ο ∆ασάρχης. 

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

Τα ηµερήσια και δεκαπενθήµερα δελτία  συντάσσονται εις τριπλούν. 
Αν υπάρχει λόγος µπορεί να εκδοθούν και άλλα αντίγραφα. 

 
Αρθρο 15ο. 
 

Το µηχάνηµα πρέπει να έχει απόδοση ίση µε αυτήν που δηλώνεται στη διαδικασία του  ∆ιαγωνισµού.. 
Αν η απόδοση είναι µικρότερη της δηλωθείσας τότε είναι υποχρεωµένος ο Εργολάβος να την επαναφέρει στα 
κανονικά πλαίσια. 
Αρθρο 16ο. 
 

Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµιά ευθύνη για τη διαµονή των χειριστών  κ.λ.π. του µηχανήµατος, τη 
µεταφορά τους, τον εφοδιασµό µε καύσιµα, λιπαντικά κ.λ.π. 
 
Αρθρο 17ο. 
 

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

Στην περίπτωση της έκπτωσης προ της υπογραφής του Συµφωνητικού  η έκπτωση αφορά µόνο την 
εγγύηση συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό. 

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. 

 
 
Αρθρο 18ο. 
 

Οποιαδήποτε διαφωνία µεταξύ  του Εργολάβου ή χειριστού και του Επιβλέποντα  επιλύει  ο ∆ασάρχης. 
Στην περίπτωση συνέχισης της διαφωνίας επιλαµβάνεται ο ∆ιευθυντής ∆ασών ο οποίος εκδίδει σχετική 

Απόφαση. 
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Αρθρο 19ο. 
 

Κάθε    έγγραφο, , , , αππππόφαση    ή    διαταγή    της    Υππππηρεσίας    ππππρος    τον    Εργολάβο, , , , θεωρούνται    νοµίµως    

εππππιδοθέντα, , , , αν    εππππιδοθούν    µε        αππππόδειξη    στον    ίδιο, , , , τον    χειριστή    του    µηχανήµατος    ή    στον    Αστυνοµικό    

Σταθµό    της    µόνιµης    κατοικίας    του. 
Κάθε αναφορά ή αίτηση του Εργολάβου προς το  ∆ασαρχείο Σταυρούπολης  πρέπει  να κατατίθεται 

στο Γραφείο πρωτοκόλλου του ∆ασαρχείου . 
 
Αρθρο 20ο. 
 

Η ισχύς της προσφοράς είναι υποχρεωτική για τριάντα  (30)  ηµέρες µετά τη διενέργεια του 
∆ιαγωνισµού. Παρατυπία του  ∆ιαγωνισµού ή µαταίωσή του για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε στάδιο, 
δεν επιφέρει δικαίωµα  αποζηµίωσης σε κανένα. 

Ο Μειοδότης παραιτείται κάθε αξιώσεως από απρόβλεπτη µεταβολή των οικονοµικών συνθηκών 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 388 του Αστικού κώδικα. 

 
Αρθρο 21ο. 
 

Το µίσθωµα που θα επιτευχθεί στο ∆ιαγωνισµό είναι οριστικό και  δεν  υπόκειται σε αναπροσαρµογή, 
για οποιαδήποτε αιτία αλλαγής των οικονοµικών µεγεθών (µισθοί, καύσιµα, ελαιολιπαντικά κ.λ.π.). 

 
Αρθρο 22ο. 
 
Η καταβολή των µισθωµάτων θα γίνεται στο τέλος κάθε µήνα αφού  προσκοµισθούν τα εξής δικαιολογητικά: 

(α).Τα 15νθήµερα ∆ελτία συνοδευόµενα απο τα ηµερήσια δελτία συµπληρωµένα και υπογραµµένα 
όπως λέει το άρθρο 14 καθώς και τις καρτέλες σηµάνσεως των ωρών εργασίας. 

(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. 
 

Αρθρο 23ο. 
 

Τον Μειοδότη βαρύνουν  οι προς τρίτους κρατήσεις. 
 
Αρθρο 24ο. 
 

Ο Φ.Π.Α θα καταβάλλεται στον Μειοδότη ο οποίος µε ευθύνη του θα τον αποδίδει στις Αρµόδιες Αρχές. 
 
                                                                                                                   Σταυρούπολη     14-07-2015 
 
                  Ο Συντάκτης                    Ο Αναπληρωτής ∆ασάρχης Σταυρούπολης 
                                                                                                     
 
           Τσολακίδης Θεόδωρος                                                
            ∆ασολόγος Γ΄ βαθµό                                                                            Τσολακίδης  Θεόδωρος  
                                                       Γεωτεχνικός-∆ασολόγος                                                    
       µε Γ΄βαθµό 


