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Άρθρο  1ο  

 
 Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ ιήςε εγγξάθσλ πξνζθνξώλ κεηά απφ 

αλαθνίλσζε θαη άλεπ δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάζεζε κέζα ζηα φξηα πνπ ζέηεη ην Π.Γ.437/81, θαη κε 
εθαξκνγή ηνπ αξζ. 9 παξ. 3 ηνπ ίδηνπ Π.Γ., για ηη μίζθωζη ενός (1) λαζηιτοθόροσ 

εκζκαθέα - θορηωηή  αργών σλικών  (αμμοτάλικοσ, γαιών, βράτων, ορσκηού, 
μεηαλλικού κλπ) κάθε ηύποσ με σδρασλικό ζύζηημα ιπποδύναμης 60 HP και άνω, ο οποίος 
οθείλει να θέρει κοσβά τωρηηικόηηηας 0,80 Κ.Μ. και πάνω, και ηζάπα ανοίγμαηος πάνω 

από 0,70 μ. με ωρομίζθιο, για επείγοσζες εργαζίες ζσνηήρηζης Δαζικού Οδικού 
Δικηύοσ και έργων προζηαζίας Δαζών Δαζικού Σσμπλέγμαηος Δσηικά και 

Νοηιοδσηικά Λεκάνης Κ.Νεσροκοπίοσ από ηο Δαζαρτείο Κ.Νεσροκοπίοσ. 
 

 Η μίρθωρη θα γίμει για συμολική δαπάμη 3.821,14 Ευρώ χωρίς Υ.Π.Α.( 4.700,00 € με ΥΠΑ) 
 

 Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 437/81  άξζξν 9 παξ.1 θαη 3 «πεξί 
κειέηεο θαη εθηέιεζεο Γαζνηερληθψλ έξγσλ».  
 
ΙΙ. ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ    

 
Άξζξν  2ν 

 

 Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ 11395/14-8-2015  (ΑΔΑ 7ΑΜΔΟΡ1Υ-ΘΜΗ) Απφθαζε 

ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Γξάκαο. 
 Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 01 ηνπ κελόο επηεκβξίνπ  ηνπ έηνπο 2015 εκέξα 
ΣΡΙΣΗ θαη ώξα 10π.κ. (ώξα ιήμεο επίδνζεο πξνζθνξώλ) ζηα γξαθεία ηνπ Γαζαξρείνπ 
Κ.Νεπξνθνπίνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ.  ηελ θξίζε ηεο 
επηηξνπήο ελαπφθεηηαη ε παξάηαζε ε φρη ηνπ ρξφλνπ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη κία ψξα 
(αλάινγα κε ηελ θαλνληθή ξνή ησλ πξνζθνξψλ)  πξηλ απφ ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ. 
 ε πεξίπησζε πνπ ζα απνβεί άγνλνο ή αζχκθνξνο ή αλ γηα νπνηνλδήπνηε ζνβαξφ ιφγν δελ 
δηεμαρζεί ε δεκνπξαζία ηελ 01-09-2015, ηόηε ζα δηελεξγεζεί ηελ 08-09-2015, εκέξα 
ΣΡΙΣΗ θαη ώξα 10π.κ. ζηνλ ίδην ηφπν θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 
 Σν έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ην νπνίν ζα ζπκπιεξψζνπλ νη δηαγσληδφκελνη γηα ηελ 
πξνζθνξά ηνπο, θαζψο θαη ην παξψλ ηεχρνο δηαηίζεληαη απφ ην Γαζαξρείν Κ.Νεπξνθνπίνπ (νδφο: 
Γηνηθεηήξην Κ.Νεπξνθνπίνπ 66033 ), Πιεξνθνξίεο θ. Μαλαξίδεο Μηραήι ηει.2523021042 & 
2523022239. 
 



Άξζξν  3ν 

 
πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο κίζζσζεο είλαη : 
α. Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 
β. Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 
γ. Σν ζπκθσλεηηθφ 

 
 
 
 

ΙΙΙ. ΠΡΟΦΟΡΔ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ - ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΚΡΙΗ 

 
 

Άξζξν  4ν 

 

 Γηα ηελ έγθπξε θαη παξαδεθηή ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ ψζηε ε πξνζθνξά ηνπ λα κελ 
είλαη απαξάδεθηε, θάζε ελδηαθεξφκελνο πξέπεη απαξαηηήησο λα θαηαζέζεη ην θάθειν πξνζθνξάο ηνπ, 
αθελφο ζπκβαηφο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο, θαη αθεηέξνπ εγθαίξσο, δειαδή 
κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο. Η ππνβνιή ησλ θαθέισλ Πξνζθνξάο γίλεηαη κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ νηθεία Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ ηνπ Γαζαξρείνπ Κ.Νεπξνθνπίνπ. 
  Η Πξνζθνξά θάζε Γηαγσληδφκελνπ απνηειείηαη απφ δύν μερσξηζηνύο θαθέινπο, νη νπνίνη 
ζα πεξηέρνπλ ν κελ πξψηνο ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, θαη ζα θέξεη ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», ν δε δεχηεξνο, (πνπ ζα είλαη θαη ζθξαγηζκέλνο), ηελ 
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, θαη ζα θέξεη ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 
 Καη ζηνπο δχν αλσηέξσ θαθέινπο, ζα αλαγξάθεηαη επίζεο, εμσηεξηθά θαη θάησ απφ ηελ 
αλσηέξσ έλδεημε, ν ηίηινο «γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό ηεο 01-09-2015 γηα ηε κίζζσζε 
ενός (1) λαζηιτοθόροσ εκζκαθέα - θορηωηή από ην Γαζαξρείν Κ.Νεπξνθνπίνπ  ηνπ 
…………….. (νλνκαηεπώλπκν δηαγσληδόκελνπ)», ε πιήξεο επαγγεικαηηθή δηεύζπλζε (νδφο, 
αξηζκφο, Σ.Κ., πφιε, ηειέθσλν, fax θαη ελδερνκέλσο e-mail) ηνπ Πξνζθέξνληνο / Γηαγσληδφκελνπ. 
 Δπεηδή γίλεηαη ηδηφρεηξε θαηάζεζε ηνπ θαθέινπ Πξνζθνξάο, απηφο θαηαηίζεηαη απφ ηνλ ίδην ή 
ην λφκηκν, γηα ππνβνιή / θαηάζεζε, εθπξφζσπν ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη ε 
εθπξνζψπεζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ Πξνζθεξφλησλ / Γηαγσληδνκέλσλ απφ ην ίδην θπζηθφ πξφζσπν. 
 Η Γεκνπξαηνχζα Αξρή δελ θέξεη επζχλε νχηε γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ Πξνζθνξάο, 
νχηε γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ππνβνιήο απηψλ. 
 Γελ ζα παξαιεθζνχλ πξνζθνξέο εθπξφζεζκεο νχηε θαη αλ ε θαζπζηέξεζε ππνβνιήο ηνπο 
απνδίδεηαη ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 
 

Άξζξν  5ν 
 
 Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) ζπλέξρεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη κηζή ψξα πξηλ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο. 
Κεξχζζεηαη ε έλαξμε ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, παξαιακβάλνληαη νη θάθεινη πξνζθνξάο, πνπ 
θαηαηίζεληαη ελψπηφλ ηεο θαη θεξχζζεηαη ε ιήμε ηεο παξαιαβήο. 
 Η παξαιαβή θαη ε εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ απζεκεξφλ, 
ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαη ζε εληαίν ζηάδην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο, ηελ απνζθξάγηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ηελ ππνβνιή ηνπ 
πξαθηηθνχ ηεο γηα ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο. 
 Γηα θάζε θάθειν πξνζθνξάο πνπ θαηαηίζεηαη ελψπηφλ ηεο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηε 
λνκηκνπνίεζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ ηνλ ππνβάιιεη. ε πεξίπησζε πνπ ε λνκηκνπνίεζε ηνπ ππνβάιινληνο 
ηνλ θάθειν πξνζψπνπ ακθηζβεηείηαη, ν θάθεινο παξαιακβάλεηαη θαη ε ηειηθή απφθαζε γηα ην 
λνκφηππν ή κε ηεο ππνβνιήο ιακβάλεηαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. 



 Οη θάθεινη πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο αλνίγνληαη, θαηαγξάθνληαη ζην 
πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν, θαη κνλνγξάθνληαη. ηε ζπλέρεηα 
απνζθξαγίδνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη 
αλαθνηλψλνληαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα θάζε δηαγσληδφκελν. Όιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 
θαηαρσξνχληαη ζε πίλαθα ν νπνίνο ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δ.Γ θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξαθηηθνχ 
ηεο. 
 Η Δπηηξνπή θαη αθνινπζψληαο ηελ ζεηξά θαηαρψξεζεο ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ειέγρεη, γηα θάζε 
δηαγσληδφκελν, ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπ, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ δηαγσληζκφ θαη αλ 
πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο. Διέγρεη επίζεο γηα θάζε δηαγσληδφκελν, ην 
παξαδεθηφ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο. 
 ηα πιαίζηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ειέγρεηαη ε πιεξφηεηα ππνγξαθψλ-κνλνγξαθψλ ζην 
Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ. ηελ ζπλέρεηα, ειέγρεηαη ε νξζφηεηα 
ζπκπιήξσζεο ηνπ Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ε αξηζκεηηθή θαη ε 
νιφγξαθε αλαγξαθή ηεο ηηκήο γηα θάζε ψξα εξγαζίαο. 
 ηηο πξνζθνξέο ζα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθά θαη νιόγξαθα ρσξίο μέζκαηα θαη 
δηνξζώζεηο ε ηηκή ζε Δπξώ θάζε ώξαο εξγαζίαο. 
 
 Η πρόκριζη από ηην επιηροπή θα γίνει με βάζη ηο μικρόηερο ζσνηελεζηή, 

ποσ θα προκύπηει από ηο πηλίκο ηης προζθερθείζης ηιμής προς ηην ιπποδύναμη. 
Για ηον σπολογιζμό ηοσ ζσνηελεζηή ως ιπποδύναμη θα λαμβάνεηαι η ιζτύς για 
ηοσς εκζκαθείς 60-80 ίππων απο ηη ζύγκριζη ηων προζθερομένων ηιμών προς 

ηην ιπποδύναμη ήηοι απο ηο πηλίκο ηης προζθερόμενης ηιμής δια ηης 
ιπποδσνάμεως. Οι εκζκαθείς ιπποδσνάμεως πάνω από 80 ίππων θα θεωρηθεί όηι 

έτοσν ιπποδύναμη 80 ίππων.  
 Ο Μεηνδόηεο ζα αλαδεηρζεί ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ. Θα πξνθξηζνχλ θαηά ζεηξά νη 
πξνζθεξφκελεο ηνπο κηθξφηεξνπο ζπληειεζηέο θαηά θαηεγνξία ,( ιφγνο πξνζθεξφκελεο ηηκήο θαη 
ηππνδπλάκεσο) θαη εθφζνλ θξηζνχλ ζπκθέξνπζεο ζην Γεκφζην. 
 ε πεξίπησζε πνπ δχν ή πεξηζζφηεξνη δηαγσληδφκελνη πξνζθέξνπλ ηνλ ίδην κηθξφηεξν 
ζπληειεζηή ηφηε ζα γίλεη θιήξσζε, ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο, ησλ δηαγσληδνκέλσλ, νπφηε ν κεηνδφηεο ζα 
πξνθχςεη απφ ηελ θιήξσζε. Πξνθεηκέλνπ γηα λαζηιτοθόροσς εκζκαθείς - θορηωηές πνχ 

απαζρνιήζεθαλ θαηά ην παξειζφλ ζηελ Τπεξεζία κε κεησκέλε απφδνζε, κε πνιιέο θαζπζηεξήζεηο 
ιφγσ ζπλερνχο βιάβεο, ε Δπηηξνπή κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα απνξξίςεη απηνχο, ζπγθξηλφκελνπο 
κε άιινπο ηνπ απηνχ ηχπνπ, ηππνδχλακεο θαη κε ην απηφ πξνζθεξφκελν σξηαίν κίζζσκα ή θαη κε 
κίζζσκα έσο 10% αλψηεξν. 
 Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. 
 Δπεηδή ην έξγν εθηειείηαη κε βάζε ην άξζξν 9 Π.Γ. 437/81 δελ ζα ππάξρεη 
εξγνιαβηθό όθεινο. 
 Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα είλαη ρσξίο Φ.Π.Α. 
 Ο Φ.Π.Α. ζα βαξύλεη ηελ Τπεξεζία. 
 Η εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη ζην Πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. 
 Η πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη απζεκεξφλ. ε πεξίπησζε πνπ ε νινθιήξσζε 
ηνπ ειέγρνπ δελ είλαη δπλαηή ηελ ίδηα εκέξα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ε 
Δπηηξνπή νθείιεη λα νινθιεξψζεη απζεκεξφλ ηνλ έιεγρν ηνπιάρηζηνλ ησλ δέθα πξψησλ 
δηαγσληδνκέλσλ. Τπφ ηελ πξνυπφζεζε απηή, ν έιεγρνο ησλ ππνινίπσλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα 
ζπλερηζηεί ηηο επφκελεο εκέξεο, εθηφο αλ πθίζηαηαη ζπνπδαίνο ιφγνο γηα ηελ αλαβνιή ηνπ ζε εκέξα θαη 
ψξα πνπ αλαθνηλψλεηαη κε ηνηρνθφιιεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Τπεξεζίαο. Σα δηθαηνινγεηηθά 
θαη νη πξνζθνξέο, πνπ δελ ειέγρζεθαλ, θπιάζζνληαη κε επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Γ. Η εθαξκνγή 
ηεο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη ζην Πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. 
 Αλ θαηά ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνχ δελ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 
νινθιεξψλεη ην έξγν ηεο θαη ππνβάιιεη ην πξαθηηθφ γηα ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο γηα έγθξηζε  
ηνπ απνηειέζκαηνο  θαη θαηαθπξψλεη ζην κεηνδφηε.  
 



 Παξαηππία, αλαβνιή ή καηαίσζε ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν κε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ 
παξέρεη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε απαίηεζε. 
 Οη πξνζθνξέο ησλ ηειεπηαίσλ κεηνδνηψλ ππέξ ησλ νπνίσλ θαηαθπξψλεηαη ν δηαγσληζκφο είλαη 
νξηζηηθέο θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαπξνζαξκνγή κέρξη ηεο ιήμεο ηεο ζχκβαζεο.  
 Παξαηηνχληαη νη κεηνδφηεο απφ θάζε αμίσζε ζε ηπρφλ απξφβιεπηε κεηαβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπλζεθψλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 388 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 
 
 

Άξζξν  6ν 

 
 Απιή ζπκκεηνρή ηνπ κεηνδφηε ζην δηαγσληζκφ, δειψλεη, απηφκαηα, φηη έιαβε γλψζε ησλ 
ζπλζεθψλ θαη ησλ φξσλ εξγαζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηνλ απνθιείεη απφ ην δηθαίσκα λα θαηεγνξήζεη ηελ 
ππεξεζία ζαλ ππεχζπλε γηα νηηδήπνηε θαη λα πξνζθχγεη ζηα δηθαζηήξηα. 
 

Άξζξν  7ν 

 
 Τπάιιεινη ηεο ππεξεζίαο πνπ άκεζα ή έκκεζα θαη θπξίσο κε ππνβνιή άιινπ πξνζψπνπ ή κε 
πξάμεηο θαιπκκέλεο ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκνπξαζία ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν (2) ρξφληα θαη 
κε ρξεκαηηθή πνηλή (άξζξν 255 Π.Κ.). 
 

Άξζξν 8ν 
 
 ην «ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» απαξαίηεηα ζα πεξηέρνληαη – κε πνηλή 
απνθιεηζκνχ απφ ην δηαγσληζκφ - ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά : 
 α.  Τπεύζπλε δήισζε Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη απφ ην δηαγσληδφκελν φηη: 

 α1. Έιαβε γλψζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο .Τ. ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη 
αλεπηθχιαθηα. 

 α2. Δίλαη ηδηνθηήηεο ή δηαρεηξηζηήο ηνπ κεραλήκαηνο . 
 α3. Γελ έρεη ζρέζε ζπγγέλεηαο άκεζα ε έκκεζα κε ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ ε 

κε ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

 β. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ κίαο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ Σξαπεδψλ ή γξακκάηην 
ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο ηνπ  Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ Ογδφληα Δπξψ  
(80€) θαη ζα απεπζχλεηαη ζην Γαζαξρείν Κ.Νεπξνθνπίνπ. 

 γ. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 «Πεξί αηνκηθήο επζύλεο θ.ι.π. ζπλεξγείνπ-
κεραλνπξγείνπ επηζθεπψλ» ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ε ρξνλνινγία ηεο ηειεπηαίαο γεληθήο επηζθεπήο ηνπ 
θηλεηήξα θιπ. 
 δ. Πξσηόηππε άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ κεραλήκαηνο αξκφδηαο αξρήο, φπνπ ζα θαίλεηαη ε 
ηππνδχλακε, ν ηχπνο, ε ζεηξά θαηαζθεπήο, ην έηνο θαηαζθεπήο θαη νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία πνπ ζα 
βνεζήζνπλ ηελ επηηξνπή ζηε κφξθσζε γλψκεο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ κεραλήκαηνο, ε νπνία ζα 
αληηθαηαζηαζεί κε αθξηβέο θσηναληίγξαθν κεηά ηε ιήμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 ε. ε πεξίπησζε ζπληδηνθηεζίαο, απαξαίηεηε είλαη ε πξνζθόκηζε εηαηξηθνύ θαη 
πιεξεμνπζίνπ εθπξνζώπεζεο ζην δηαγσληζκφ, εθηφο αλ ε πξνζθνξά ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο 
ζπληδηνθηήηεο. 
 ζη. Γήισζε ζχκθσλα κε ην Ν.Γ1599/66 ΄΄πεξί αηνκηθήο επζχλεο΄΄ φηη δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 
κεράλεκα ζε πεξηνρέο νπνχ έρεη εληνπηζζεί ν επηβιαβήο νξγαληζκφο θαξαληίλαο  Ceratocystis platani. 

 δ. Απνδεηθηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο. 
 ε. Απνδεηθηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο . 
 ζ. Βεβαίσζε αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ από ην Ι.Κ.Α. εθφζνλ απαζρνιεί πξνζσπηθφ. 
 η. Απνδεηθηηθό  θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο ηνπ Μ.Δ. 

 
θ. Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην 

έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο Τπεξεζίαο. 



Έγγξαθε πξνζθνξά  ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά: 
1)  Σα ζηνηρεία ηνπ ηδηνθηήηε. 
2)  Οιφγξαθα θαη αξηζκεηηθά ε πξνζθεξφκελε ηηκή γηα θάζε ψξα εξγαζίαο ηνπ κεραλήκαηνο. 
3)  Ηκεξνκελία θαη 
4)  Τπνγξαθή 
Μέζα ζε ηδηαίηεξν ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ απφ έμσ ζα γξάθεη ηε ιέμε «ΦΑΚΔΛΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 
Σν έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ππνγξάθεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη φιεο νη ζειίδεο 
κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην (κνλνγξαθέο πνπ ηπρφλ ιείπνπλ ζπκπιεξψλνληαη κεηά ην άλνηγκα ησλ 
πξνζθνξψλ). Αθφκα θη αλ αξλεζεί λα ηα κνλνγξάςεη ν δηαγσληδφκελνο, ηα κνλνγξάθεη ε Δ.Γ. – 
άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ). Δπίζεο, εθφζνλ ιείπνπλ, ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα κεηά ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ πξνζθεξφλησλ θαη νη 
ζθξαγίδεο ησλ επηρεηξήζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε νη ειιείςεηο απηέο δε ζεσξνχληαη ιφγνο 
απνθιεηζκνχ απφ ηε δεκνπξαζία.   

Δπηζεκαίλνληαη ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηα εμήο:  

Δίλαη ππνρξέσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 
Απνθιείνληαη δηαγσληδφκελνη πνπ δελ ζπκπιεξψλνπλ νπζηψδεο κέξνο ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο.  

 
 

Άξζξν  9ν 
 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξνπλ ηελ επσλπκία ηνπ δηαγσληδφκελνπ 
ηδηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή ηνπ κεραλήκαηνο, ηνλ ηίηιν «γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό πνπ 
δηελεξγείηαη 01-09-2015  γηα ηε κίζζσζε ελόο (1) λαζηιτοθόροσ εκζκαθέα - θορηωηή 

από ην Γαζαξρείν Κ.Νεπξνθνπηνπ για επείγοσζες εργαζίες ζσνηήρηζης Δαζικού 
Οδικού Δικηύοσ Δαζικού Σσμπλέγμαηος Δσηικά και Νοηιοδσηικά Λεκάνης 
Κ.Νεσροκοπίοσ, ηζρύεη θαη γηα επαλάιεςή ηνπ», θαη ηνλ φξν φηη, ν εγγπεηήο παξαηηείηαη απφ ην 

δηθαίσκα ηεο δηδήζεσο κέρξη ην παξαπάλσ πνζφ θαη αλαγλσξίδεη αλεπηθχιαθηα ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα 
θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο (ρσξίο θακία έλζηαζε ή αληίξξεζε) κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ 
ζρεηηθή εηδνπνίεζε. 
 Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο δε γίλεηαη δεθηή, αλ έρεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ επηά 
(7) κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο (άξζξν 23 παξ. 2 & 3 ηνπ Π.Γ. 609/85 φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 3669/2008 θαη ηζρχεη). 
 Η θαηάπησζε ησλ εγγπήζεσλ γίλεηαη πάληνηε ππέξ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ. 
 Οη εγγπήζεηο παξέρνληαη κε εγγπεηηθέο επηζηνιέο Σξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ 
Διιάδα ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή γξακκάηην ζχζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 
Γαλείσλ. 
 
ΙV. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΜΒΑΗ 
 

Άξζξν  10ν 
 
 Μεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζε δηάζηεκα κέρξηο δχν (2) κελψλ ε ππεξεζία 
θνηλνπνηεί έγγξαθα θαη κε απφδεημε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνπο ηειεπηαίνπο κεηνδφηεο ή 
αληηθιήηνπο, πνπ ππνρξενχληαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε λα πξνζέιζνπλ γηα ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ κε ηελ ππεξεζία. Γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ πξέπεη λα 
πξνζθνκίζνπλ : 



 α. Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, πνζνχ Γηαθνζίσλ 
(200) Δπξώ. ηελ αλσηέξσ εγγπεηηθή ζα αλαγξάθεηαη: γηα ηε θαιή εθηέιεζε ησλ 
ρσκαηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Γαζαξρείν Κ.Νεπξνθνπίνπ κε ηνλ ηδηόθηεην κηζζσκέλν 
λαζηιτοθόρο εκζκαθέα - θορηωηή (JCB) κε αξηζκ. Κπθινθνξίαο …………………………. 

γηα Δπείγνπζεο εξγαζίεο πληήξεζεο Γαζηθνύ Οδηθνύ Γηθηύνπ Γαζηθνύ πκπιέγκαηνο 
Δσηικά και Νοηιοδσηικά Λεκάνης Κ.Νεσροκοπίοσ ηζρύεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο από 

ην Γαζαξρείν Κ.Νεπξνθνπίνπ. 
 Με ηελ πξνζθφκηζε ηεο αλσηέξσ εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ηνπ επηζηξέθεηαη ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 
 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη΄επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα 
πηζησηηθά ηδξχκαηα, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ θαη φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζεο. 
 β. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 πνπ ζα θαίλνληαη ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ ρεηξηζηώλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ίζσο θαη ηνπ ίδηνπ – πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θη φηη απηνί είλαη 
πεπεηξακέλνη θαη έρνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαη λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 
 

Άξζξν  11ν 
 
 ε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδόηεο, ύζηεξα από εηδνπνίεζε, δελ πξνζέιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ κέζα ζε δηάζηεκα πέληε (5) εκεξώλ, θεξύζζεηαη έθπησηνο, 
θαη ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή πξνηείλεηαη ν 
επφκελνο κεηνδφηεο ή γίλεηαη λέα ιήςε πξνζθνξψλ. 
 
V. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΡΓΑΙΑ - ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ 

 
Άξζξν  12ν 

 
 Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία, πνπ νξίδεη ε Τπεξεζία 
καο κε έγγξαθφ ηεο πξνο ηνλ εξγνιάβν, φπσο ζα νλνκάδεηαη απφ ηψξα ν ηδηνθηήηεο ηνπ κεραλήκαηνο, 
ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ην κεράλεκα γηα λα ειεγρζεί απφ ηελ ππεξεζία, αλ πιεξεί ηνπο φξνπο 
ηεο .Τ. θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνιάβνπ γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 
 

ε πεξίπησζε πνπ δελ θέξεη ην κεράλεκα γηα έιεγρν - εγθαηάζηαζε - μεθίλεκα εξγαζηψλ 
ή ην κεράλεκα δελ πιεξεί ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο .Τ. και εάλ θαηά ηνλ πην πάλσ έιεγρν ε θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο δηαπηζησζεί αζπκθσλία ησλ ζηνηρείσλ ηεο άδεηαο ε ησλ δεινπκέλσλ ( ηχπνο-
ζεηξά θιπ ) απφ ηα πξαγκαηηθά έηζη ψζηε λα έρεη παξαπιαλεζεί ε Τπεξεζία ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο 
ηππνδχλακεο, ν εξγνιάβνο θεξύζζεηαη έθπησηνο, θαη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ 
ηνπ Γεκνζίνπ. Η ππεξεζία πξνβαίλεη ζηε κίζζσζε ηνπ πξψηνπ επηιαρφληα κεηνδφηε ή αλ δελ ππάξρεη 
ηέηνηνο κηζζψλεη κε απ’ επζείαο ζπκθσλία ή δηαγσληζκφ θαη νη δεκηέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηπρφλ 
δηαθνξέο, θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ. 
 
 

Άξζξν  13ν 
 
 Η δηάξθεηα κίζζσζεο ηνπ λαζηιτοθόροσ εκζκαθέα - θορηωηή νξίδεηαη ζε (137) 

ψξεο εξγαζίαο κε δπλαηφηεηα απμνκείσζεο ησλ σξψλ θαηά 20% ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα άξλεζεο ν 
εξγνιάβνο. 
 Η ρξνληθή πεξίνδνο απαζρφιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο ζα είλαη απφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ κέρξη  
30 – 11 – 2015. Ο χοόμξπ εκςελέρεωπ ςωμ εογαριώμ είμαι πεοιξοιρμέμξπ λόγω ςωμ μεγάλωμ 
σψξμέςοωμ και ςωμ δσρμεμώμ καιοικώμ ρσμθηκώμ εν αιςίαπ ςωμ ξπξίωμ σπάοχξσμ καθσρςεοήρειπ και 
λόγω ςωμ δύρβαςωμ, πεοιξχώμ, ρςημ εκςέλερη ςωμ εογαριώμ, αμςικειμεμικέπ καςαρςάρειπ πξσ 
καθιρςξύμ επείγξσρεπ όλεπ ςιπ εογαρίεπ. 

 ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη εξγαζίεο δηαθνπνχλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα  ιφγσ 
δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε 



εηδνπνίεζή ηνπ λα ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ή ζε πεξίπησζε πνπ επηθαιεζηεί βιάβε ηνπ 
κεραλήκαηνο ή νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν ηφηε ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην κεράλεκά ηνπ κε 
άιιν, ηνπ ίδηνπ ηχπνπ θαη ηεο ίδηαο ηππνδχλακεο θαη κε ην ίδην κίζζσκα κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο 
απφ ην ηέινο ηνπ δεθαήκεξνπ, δηαθνξεηηθά θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ιχεηαη ε ζχκβαζε κε φιεο ηηο 
ζπλέπεηεο ηνπ άξζξνπ 29 ηεο παξνχζεο. 
 Δπίζεο ζα απαζρνινχληαη πέληε (5) κέξεο ηελ εβδνκάδα εθηφο απφ άββαην θαη Κπξηαθή θαη 
ηηο επίζεκεο αξγίεο. Δθφζνλ ην απαηηνχλ νη αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο κπνξεί λα ππνρξεσζεί ν εξγνιάβνο 

απφ ηνλ επηβιέπνληα Γαζνιφγν ζε απαζρφιεζε ηνπ κεραλήκαηνο και τα Σαββατοκύριακα, κε 

θαηαβνιή ηεο θαλνληθήο σξηαίαο απνδεκίσζεο γηα ηηο ψξεο απαζρφιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο ρσξίο θακία 
πξνζαχμεζε. 
 
 
 

Άξζξν  14ν 
 
 Η θαλνληθή εκεξήζηα απαζρόιεζε ηνπ κεραλήκαηνο, νξίδεηαη ζε νθηώ (8) ώξεο ην νπνίν 
κπνξεί λα απμνκεηψλεηαη θαη ζπκςεθηζηηθά λα είλαη (40) ψξεο ηελ πελζήκεξε εβδνκάδα. 

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί απηφ κε απφθαζε ηνπ Γαζάξρε Ν/πίνπ λα απμεζεί κέρξη 
ηέζζεξηο(4) ψξεο ηελ εκέξα θαη αζξνηζηηθά κέρξη εμήληα (60) ψξεο ηελ πελζήκεξε εβδνκάδα. ε 
πεξίπησζε πνπ ιφγσ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θιπ. ε ην κεράλεκα εξγαζζεί γηα ρξφλν ιηγφηεξν 
ησλ νθηψ (8)σξψλ ζα θαηαβάιιεηαη αλάινγε ακνηβή γηα ηηο πξαγκαηηθέο ψξεο απαζρφιεζεο απηνχ ζην 
έξγν. 
Όζεο θνξέο δελ ρξεζηκνπνηεζεί ην κεράλεκα (Λαζηιτοθόρος εκζκαθέας - θορηωηής) ιφγσ 
δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ δελ θαηαβάιιεηαη κίζζσκα.  Δθφζνλ ην απαηηνχλ νη αλάγθεο ηεο 
Τπεξεζίαο , κπνξεί λα ππνρξεσζεί ν εξγνιάβνο λα απαζρνιεί ην κεράλεκα ηνπ ηα άββαηα θαη ηηο 
Κπξηαθέο θαη ηηο αξγίεο κε ηελ θαηαβνιή θαλνληθήο σξηαίαο απνδεκίσζεο γηα νθηψ (8) ψξεο 
απαζρφιεζεο ηνπ κεραλήκαηνο ρσξίο θακία πξνζαχμεζε . Οη ψξεο απηέο θαηαβάιινληαη πέξα απφ ηηο 
πξνβιεπφκελεο παξαπάλσ ζαξάληα ε εμήληα ψξεο ηελ εβδνκάδα. 

 Κάζε εξγνιάβνο εθκηζζσηή ππνρξενχηαη λα απαζρνιήζεη ην κεράλεκα ηνπ ζε νπνηνδήπνηε 
έξγν απνθαζίζεη ε Τπεξεζία. Δάλ νξηζκέλνη εθκηζζσηέο κηζζψζνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα κεραλήκαηα , 
ε Τπεξεζία δελ δεζκεχεηαη λα ηα απαζρνιεί ζην ίδην έξγν. Η πξνζθνξά ρακειφηεξσλ ηηκψλ 
κηζζψζεσλ δελ δεζκεχεη ηελ Τπεξεζία γηα επλντθφηεξε κεηαρείξηζε ηνπ εθκηζζσηή (φζνλ αθνξά ην 
εξγνηάμην απαζρνιήζεσο ε ην ρξνληθφ δηάζηεκα εξγαζίαο). 
 

Άξζξν  15ν 
 
 Ο ρεηξηζκφο ηνπ λαζηιτοθόροσ εκζκαθέα - θορηωηή  ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν ρεηξηζηή 
πνπ ζα έρεη αλάινγν δίπισκα. ε πεξίπησζε πνπ ζα θξηζεί αθαηάιιεινο απφ ηνλ επηβιέπνληα 
Γαζνιφγν , ε Τπεξεζία ζα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ , ν Γε εξγνιάβνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα 
(10) κέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη. 
            ε πεξίπησζε αδηαθνξίαο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ρεηξηζηή απφ ηνλ αλάδνρν , ην κεράλεκα παχεη 
λα εξγάδεηαη κε ππαηηηφηεηα ηνπ θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ , ρσξίο θακία απαίηεζε γηα απνδεκίσζε. 
Μεηά Γε απφ δεθαπέληε (15) κέξεο απφ ηελ παχζε ηεο εξγαζίαο , ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο κε 
δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα. 
 

Άξζξν  16ν 
 
 Σν κεράλεκα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ εθεδξηθά αληαιιαθηηθά, φπσο, θίιηξν ιαδηνχ, 
πεηξειαίνπ, αθξνιεπίδεο, κπνπιφληα θιπ, ψζηε λα επηζθεπάδνληαη έγθαηξα νη κηθξνδεκηέο θαη λα κελ 
επηβξαδχλεηαη θαη θαζπζηεξείηαη ν γξήγνξνο ξπζκφο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. 
 ε πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία δηαπηζηψζεη θζνξά ή βιάβε θάπνηνπ εμαξηήκαηνο, κε 
απνηέιεζκα ην κεράλεκα λα έρεη κεησκέλε απφδνζε, κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε 
ηνπ θζαξέληνο εμαξηήκαηνο ή αληαιιαθηηθνχ θαη ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί. 



 Σν κεράλεκα πξέπεη λα έρεη απφδνζε ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ ΑΣΔΟ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ, γηα έξγα νδνπνηίαο. 
 ε πεξίπησζε πνπ ε απφδνζε ηνπ κεραλήκαηνο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη αλ ν εξγνιάβνο δελ 
επαλαθέξεη ην κεράλεκα ζηελ θαλνληθή ηνπ απφδνζε, κεηά απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε, ε ππεξεζία 
κπνξεί λα επηβάιιεη ζαλ πξφζηηκν ηελ πεξηθνπή κέρξη 20% ηνπ σξηαίνπ κηζζψκαηνο ή θαη λα δηαθφςεη 
ηελ εξγαζία, αθνχ ηνλ θεξχμεη έθπησην κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο άξζξν 29. 
 

 
Άξζξν  17ν 

 
 ε πεξίπησζε πνπ ην κεράλεκα ππνζηεί βιάβε ή θζνξά ηέηνηα ψζηε λα πξνθαιείηαη 
θαζπζηέξεζε πεξηζζόηεξε από ηξεηο (3) κέξεο, ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη 
απηφ κε άιιν ηνπ απηνχ ηχπνπ θαη ηεο ίδηαο ηππνδχλακεο θαη κε ην ίδην κίζζσκα κέζα ζε πέληε (5) 
εκέξεο απφ ην ηέινο ηεο 3ήκεξεο θαζπζηέξεζεο, δηαθνξεηηθά ιύλεηαη ε ζύκβαζε ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 29. 
 
 

 
Άξζξν  18ν 

 
 Γηα θάζε δεκηά ηνπ κεραλήκαηνο θαη γηα θάζε αηύρεκα ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ρεηξίδεηαη 
ην κεράλεκα, θαζψο θαη θάζε ηξίηνπ πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ην κεράλεκα, έρεη ηελ επζχλε ζην αθέξαην 
ν εξγνιάβνο. 
 Σν πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιεί ν εξγνιάβνο δελ ζα έρεη θακία εξγαζηαθή ζρέζε κε ηελ 
ππεξεζία, αιιά κε ηνλ ίδην ηνλ εξγνιάβν, θαη πξέπεη λα είλαη αζθαιηζκέλν ζην ΙΚΑ γηα θάζε 
θίλδπλν. 
 Κάζε άιιε δαπάλε ιεηηνπξγίαο, κεηαθνξάο, αζθάιεηαο, ακνηβψλ πξνζσπηθνχ ηνπ 
κεραλήκαηνο καδί κε ηηο ππέξ ηνπ ΙΚΑ θαη θάζε άιινπ νξγαληζκνχ εηζθνξέο θιπ βαξχλνπλ 
απνθιεηζηηθά ηνλ εξγνιάβν ρσξίο θακία έκκεζε ή άκεζε επζχλε ή ππνρξέσζε ηεο ππεξεζίαο. 
 Ο εξγνιάβνο αλαιακβάλεη ηελ επζύλε απνδεκίσζεο γηα θάζε αηχρεκα ζην πξνζσπηθφ ηνπ 
κεραλήκαηνο θαη θάζε ηξίηνπ, πνπ πξνήιζε απφ ππαηηηφηεηα ηνπ κεραλήκαηφο ηνπ. 
 

Άξζξν  19ν 
 
 Η ππεξεζία θακηά επζύλε δελ αλαιακβάλεη γηα ηε δηακνλή ή κεηαθνξά ή εθνδηαζκφ ηνπ 
πξνζσπηθνχ ησλ κεραλεκάησλ, ηε κεηαθνξά θαπζίκσλ αληαιιαθηηθψλ θιπ. 
 

Άξζξν  20ν 
 
 Σν κεράλεκα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ρξνλνκεηξεηή, γηα ηε κέηξεζε ησλ σξψλ 
εξγαζίαο. Ο ρξνλνκεηξεηήο πξέπεη λα είλαη ηεο θαηεγνξίαο δνκηθψλ κεραλεκάησλ θαη όρη 
ηαρνγξάθνο. Σνπνζεηείηαη κέζα ζε θηβψηην ην νπνίν πξνζαξκφδεηαη ζε ζηαζεξφ ηκήκα ηνπ 
κεραλήκαηνο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη αζθαιίδεηαη κε θιεηδί αζθαιείαο. Σα θιεηδηά 
θξαηνχληαη απφ φξγαλα ηεο ππεξεζίαο. 
 Ο εξγνιάβνο παξαδίλεη ζηελ ππεξεζία αλάινγν αξηζκφ δειηίσλ θαξηειψλ κέηξεζεο ησλ σξψλ 
εξγαζίαο. 
 ε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ρξνλνκεηξεηή ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα ηνλ επηζθεπάζεη ή λα ηνλ 
αληηθαηαζηήζεη κέζα ζε πέληε (5) κέξεο, αιιηψο ν επηβιέπσλ κε έγγξαθφ ηνπ δηαθφπηεη ηελ εξγαζία 
ηνπ κεραλήκαηνο, ρσξίο θακία απνδεκίσζε, κέρξη πνπ λα επαλαιεηηνπξγήζεη ν σξνκεηξεηήο. ηελ 

πεξίπησζε απηή (πενθήμερο) νη ψξεο εξγαζίαο βεβαηψλνληαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο. 
 

 
 



 
 

Άξζξν  21ν 
 
 Οη θαξηέιεο εξγαζίαο ζα είλαη κνλνγξακκέλεο θαη ζθξαγηζκέλεο απφ ηελ ππεξεζία θαη ζα 
παξαδίλνληαη θάζε πξσί απφ ηνλ επηζηάηε ζηνλ ρεηξηζηή ηνπ κεραλήκαηνο. Αθνχ ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ 
σξνκεηξεηή, ν σξνκεηξεηήο θαη ην θηβψηην αζθαιίδνληαη. Σν θιεηδί ην θξαηά ν επηζηάηεο. 
 Κάζε κέξα, ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο, ε θάξηα παξαδίλεηαη ζηνλ επηζηάηε, ειέγρεηαη απ’ απηφλ, 
αλαγξάθνληαη θαζαξά νη πξαγκαηηθέο ψξεο εξγαζίαο θαη ηέινο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην. 
 Ο ρεηξηζηήο ηνπ κεραλήκαηνο είλαη ππεύζπλνο γηα θάζε αλσκαιία, σο πξνο ηνλ ηξφπν 
ηήξεζεο ηεο θαξηέιαο. 
 Η ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεηξεηή νπνηεδήπνηε ζειήζεη. 
 χκθσλα κε ηηο ελδείμεηο ηεο θαξηέιαο ζπληάζζεηαη εκεξήζην δειηίν εξγαζίαο ηνπ 
κεραλήκαηνο, πνπ πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηζηάηε ή εξγνδεγφ, ηνλ ρεηξηζηή ηνπ κεραλήκαηνο ή 
εξγνιάβν θαη ζεσξείηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα Γαζνιφγν ή Γαζνπφλν. 
 ε πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζησζεί από ηελ ππεξεζία ςεπδήο αλαγξαθή ή αιινίσζε 
σξψλ εξγαζίαο επάλσ ζηελ θαξηέια ηνπ ρξνλνκεηξεηή, απηφ κπνξεί λα ιύζεη ακέζσο ηε 
ζύκβαζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 29. 
 Βάζεη ησλ εκεξεζίσλ δειηίσλ ζην ηέινο θάζε δεθαπελζεκέξνπ ζπληάζζεηαη 
ζπγθεληξσηηθό δειηίν ζην νπνίν αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά θαη κε ιεπηνκέξεηα θάζε εκέξα 
νη ώξεο εξγαζίαο ηνπ δηακνξθσηήξα. Απηφ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηζηάηε ή εξγνδεγφ ηεο 
Τπεξεζίαο, ηνλ ρεηξηζηή ή εξγνιάβν, ηνλ επηβιέπνληα Γαζνιφγν ή Γαζνπφλν θαη ζεσξείηαη απφ ηνλ 
πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο. 
 ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ ρεηξηζηνχ ή ηνπ εξγνιάβνπ λα ππνγξάςεη ηα εκεξήζηα θαη 
15λζήκεξα δειηία, ζηε ζέζε ηεο ππνγξαθήο γξάθεηαη «αξλήζεθε λα ππνγξάςεη» θαη ζεσξείηαη 
θαλνληθφ δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηνπ κηζζψκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ζα 

δηαπηζησζεί απφ ηελ Τπεξεζία ςεπδήο αλαγξαθή ε αιινίσζε ησλ σξψλ εξγαζίαο , επάλσ ζηελ θαξηέια ηνπ 
ρξνλνκεηξεηή , πεξηθφπηνληαη φζεο ψξεο ζεσξνχληαη απφ ηνλ επηβιέπνληα δαζνιφγν σο κε 
πξαγκαηνπνηεζείζεο ε κε παξαγσγηθέο θαη ε Τπεξεζία κπνξεί λα ιχζεη ηε ζχκβαζε. 
 Σα εκεξήζηα θαη 15λζήκεξα δειηία ζπληάζζνληαη ζε ηξία, απφ ηα νπνία ην έλα ρξεζηκνπνηείηαη 
ζαλ δηθαηνινγεηηθφ πιεξσκήο, ην δεχηεξν θξαηά ν εξγνιάβνο θαη ην ηξίην κπαίλεη ζην αξρείν ηεο 
Τπεξεζίαο. 

 
Άξζξν  22ν 

 
 Η εξγαζία πνπ ζα εθηειεί ην κεράλεκα, ζα θαζνξίδεηαη από ηνλ επηβιέπνληα Γαζνιόγν ή 
Γαζνπφλν ή ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ απφ ηνλ εξγνδεγφ ή επηζηάηε. 
 ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνιάβνο ή ν ρεηξηζηήο αξλεζεί λα εθηειέζεη ηελ εξγαζία πνπ ηνπ 
θαζνξίδεηαη κπνξεί ν επηβιέπσλ λα δηαηάμεη ηε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο, ρσξίο θακία απνδεκίσζε.  Αλ ε 
άξλεζε εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο εμαθνινπζήζεη πέξα ησλ πέληε (5) εκεξώλ, ε ππεξεζία 
ιύλεη ηε ζύκβαζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 29. 
 
 

Άξζξν  23ν 
 
 Ο εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο εληνιέο ηνπ επηβιέπνληα ζε φηη αθνξά ηελ 
εξγαζία, πνπ ζα εθηειεί ην κεράλεκα. Γηα εξγαζία πνπ δελ ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο θαη 
νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληα δελ ζα θαηαβιεζεί θακία απνιχησο ακνηβή. 
 

Άξζξν  24ν 
 
 Οπνηαδήπνηε δηαθσλία κεηαμχ ηνπ επηβιέπνληα Γαζνιφγνπ θαη εξγνιάβνπ επηιχεη ν 
Πξντζηάκελνο ηεο ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε, πνπ ν εξγνιάβνο δελ απνδερζεί ηελ απφθαζε ηνπ 



Πξντζηακέλνπ ηεο ππεξεζίαο, ην ζέκα επηιακβάλεηαη ν Γηεπζπληήο Γαζψλ νπνίνο εθδίδεη απφθαζε πνπ 
ηνπ θνηλνπνηείηαη, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 25. 

Άξζξν  25ν 
 
 Κάζε έγγξαθν, πξφζθιεζε ή δηαηαγή ηεο ππεξεζίαο πξνο ηνλ εξγνιάβν ή ηνλ αληίθιεην, 
ζεσξνχληαη λφκηκα αλ επηδνζνχλ κε απφδεημε. Αλ αξλεζνχλ ή απνπζηάδνπλ επηδίδεηαη ζην αζηπλνκηθφ 
ηκήκα, φπνπ ππάγεηαη ην έξγν. 
 Κάζε αλαθνξά ή αίηεζε ηνπ εξγνιάβνπ πξέπεη λα θαηαηίζεηαη ζην Γαζαξρείν θαη ζεσξνχληαη 
λφκηκα κφιηο πξσηνθνιιεζνχλ. 

Άξζξν  26ν 
 
 Η θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο (σξνκίζζην) αξρίδεη απφ ηε κέξα θαη ψξα πνπ ην κεράλεκα 
αξρίδεη λα δνπιεχεη θαη ηειεηψλεη ηε κέξα θαη ψξα πνπ παχεη λα εξγάδεηαη. 

Άξζξν  27ν 
 Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά ή εθάπαμ, κε βάζε ηελ επηκέηξεζε ηνπ επηβιέπνληα 
Γαζνιφγνπ, ε νπνία ζα πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ αλάδνρν, θαη ησλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο 
(ζπλνδεπφκελσλ απφ ηα εκεξήζηα δειηία εξγαζίαο φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο) ηεο 
επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ. 437/81 θαη αθνχ έρεη πξνζθνκίζεη: 
 α) Σσλ 15λζεκεξσλ δειηίσλ ζπλνδεπφκελσλ απφ ηα εκεξήζηα δειηία εξγαζίαο. 
 β) Σηκνιφγην εξγνιάβνπ. 
 γ) Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 
 δ) Βεβαίσζε ηνπ Ι.Κ.Α. . 
 ε) Ο Φφξνο (ζα παξαθξαηεζεί). 
 ζη) Βεβαίσζε θαηαβνιήο θξάηεζεο 0,10% (γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο  ηήο 
           εληαίαο αλεμάξηεηεο αξρήο δεκφζησλ ζπκθάζεσλ ). Υαξηφζεκν 3 % επί ηηο παξαπάλσ θξάηεζεο   

θαη  ΟΓΑ 20 % επί ραξηνζήκνπ. 
δ) Σηκνιφγην εμφθιεζεο  ησλ δαπαλψλ δεκνζηεχζεσο πνπ αλαινγνχλ θαη λα ην παξαδψζνπλ 
    ζηελ Τπεξεζία (φπνπ απαηηείηαη) . 

 
 Απφ ην δηθαηνχκελν πνζφ πεξηθφπηεηαη ε δαπάλε γηα ηπρφλ ζε βάξνο ηνπ εξγνιάβνπ 
πθηζηάκελα ηειεζίδηθα πξσηφδηθα πξσηφθνιια θαηαινγηζκνχ φπσο νξίδεη ε παξνχζα πγγξαθή 
Τπνρξεψζεσλ. 
 Απφ ην δηθαηνχκελν πνζφ πεξηθφπηεηαη ζε βάξνο ηνπ εξγνιάβνπ, ε δαπάλε πνπ πξνβιέπεηαη 
απφ ηειεζίδηθα πξσηφθνιια θαηαινγηζκνχ. 
 

Άξζξν  28ν 
 
 Σνλ αλάδνρν βαξύλνπλ : 
 α) Η αξρηθή κεηαθνξά ηνπ κεραλήκαηνο ζηνλ ηφπν εξγαζίαο θαη ε επηζηξνθή απηνχ απφ ην 
ηειεπηαίν ζεκείν νπνχ εξγάδεηαη, ζηελ έδξα ηνπ εξγνιάβνπ. 
 β) Κάζε βιάβε ή θζνξά πξνεξρφκελε απφ θπζηνινγηθφ ε ηπραίν γεγνλφο πνχ ζπκβαίλεη ζηνλ 
δηακνξθσηήξα, φπσο θαη δαπάλεο θαπζίκσλ, απνδεκίσζε ρεηξηζηνχ θαη βνεζνχ, νη πάζεο θχζεσο 
επηζθεπέο – ζπληεξήζεηο θαη ιεηηνπξγίεο βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν. 
 γ) Οη θάζε ινγήο θξαηήζεηο θαη ηα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Οη κεηαθνξέο 
ηνπ λαζηιτοθόροσ εκζκαθέα - θορηωηή απφ ζχκπιεγκα ζε ζχκπιεγκα θαη απφ εξγνηάμην ζε 
εξγνηάμην. 
 Η κεηαθίλεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηδία ηνπ κεραλήκαηνο πνξεία, ή κε πιαηθφξκα. 
 

Άξζξν  29ν 
 
 Λύζε ηεο ζύκβαζεο θαη έθπησζε ηνπ εξγνιάβνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ππεξεζία : 
 α. ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξεζεί έζησ θαη έλαο όξνο ηεο παξνύζεο .Τ. 
 Σφηε ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εθπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 



 Η ππεξεζία πξνβαίλεη ζηε κίζζσζε ηνπ κεραλήκαηνο ηνπ πξψηνπ επηιαρφληα κεηνδφηε, ή αλ 
δελ ππάξρεη ηέηνηνο κηζζψλεη κε απεπζείαο ζπκθσλία, ή κε δηαγσληζκφ θαη νπνηαδήπνηε δεκηά 
πξνθχςεη γηα ην Γεκφζην απφ ηπρφλ δηαθνξέο ηνπ κηζζψκαηνο θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο 
ηνπ εθπηψηνπ. Δηζπξάηηεηαη ην πνζφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. «πεξί εηζπξάμεσο Γεκνζίσλ 
Δζφδσλ». 
 β.     ηηο παξαθάησ δχν πεξηπηψζεηο: 
 β1. Αλ δελ ρνξεγεζνχλ φιεο ή πεξηθνπνχλ ή πεξηνξηζηνχλ ή εμαληιεζνχλ νη πηζηώζεηο, πνπ 
δηαηέζεθαλ ζχκθσλα κε ην εηήζην πξφγξακκα ηνπ Γαζαξρείνπ. 
 β2.   ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ εξγνιάβνπ. 
 ηηο αλσηέξσ δχν πεξηπηψζεηο (β1, β2) ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ 
εξγνιάβν. 

 
Άξζξν  30ν 

Σν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ πηζηψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ επελδχζεσλ ηνπ έξγνπ 
2014ΔΠ53100003 Σεο ΑΔΠ 531  (1η Καταμομή 2015). Σα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζηνλ εξγνιάβν 

ππφθεηληαη ζε θξαηήζεηο αλάινγα κε ηελ πεγή πνπ ρξεκαηνδνηείηαη ην έξγν θαη απηέο βαξχλνπλ ηνλ 
εξγνιάβν. Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ηε ππεξεζία. 
 

 

 

Κ.Νεπξνθόπη   13-08-2015 
 

 Ο πληάθηεο ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Δ.Γ.Γ.Α.Γ. 

Ο Γαζάξρεο Κ.Νεπξνθνπίνπ 
 
 

Μαλαξίδεο Μηραήι  
Γαζνιόγνο κε Γ’  βαζκό 

ΣΙΣΛΑΚΙΓΗ ΑΝΑΣΑΙΟ                                                                         
Γαζνιόγνο κε Β’ βαζκό 

 
 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ-ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΜ……………………………………. 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ Γ/ΝΣΡΙΑ ΓΑΩΝ ΓΡΑΜΑ 

 


