
 1

 

 
 
 

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

 
 
 
 

ΕΡΓΟ : 
 

Συντήρηση   - Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου περιοχής  
αρμοδιότητας Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου για το έτος 2015 

 
 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Νευροκοπι,      16-10-2015  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ  

 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους όρους, βάσει των οποίων σε 

συνδυασμό με τις τεχνικές προδιαγραφές συναφών έργων και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
και τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας, θα εκτελεστούν από τον εργολάβο(μισθωτή) εργασίες 
χωματισμών του έργου «Συντήρηση –Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας 
Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου για το έτος 2015», και ειδικότερα οι εργασίες για Συντήρηση-Βελτίωση 
Δασικού Οδικού Δικτύου στο Δασικό Συμπλέγμα Δυτικά Ποταμού Νέστου  από το Δασαρχείο 
Κ.Νευροκοπίου 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Σε (5) πέντε μέρες από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

μεταφέρει το μηχάνημα που μισθώθηκε στο έργο που έχει καθορισθεί από την Υπηρεσία για να 
αρχίσει τις εργασίες. Εάν περάσει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Η δαπάνη μεταφοράς του μηχανήματος στον τόπο των εργασιών ως προς την πρώτη μεταφορά 
βαρύνει τον ανάδοχο. 

Επίσης μετά το τέλος των εργασιών η δαπάνη μεταφοράς του μηχανήματος βαρύνει τον 
ανάδοχο. 

Ως μεταφορά για κάθε μια από τις ανωτέρω περιπτώσεις θεωρείται και η μετακίνηση του 
μηχανήματος με την δική του δύναμη. 

Σε περίπτωση μετακινήσεως του μηχανήματος από έργο σε έργο η μεταφορά βαρύνει την 
υπηρεσία ως ακολούθως  η μεταφορά του μηχανήματος που πραγματοποιείται η Υπηρεσία 
καταβάλλει στον ανάδοχο ως μίσθωμα ποσό ίσο με το γινόμενο της διάρκειας της πορείας σε ώρες 
επί το ήμισυ (1/2) του ωριαίου μισθώματος που συμφωνήθηκε κατά την ανάθεση. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

Κάθε δαπάνη λειτουργίας του μηχανήματος (καύσιμα, λιπαντικά, επισκευές, ανταλλακτικά, 
αποδοχές προσωπικού, ασφαλίσεις κλπ) βαρύνει τον ανάδοχο. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

Ο χειριστής του μηχανήματος πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
Η Υπηρεσία δικαιούται την αντικατάστασή του σε περίπτωση που δεν έχει δίπλωμα ή σε 

περίπτωση που κρίνεται ότι με υπαιτιότητά του η απόδοση του μηχανήματος είναι μειωμένη οπότε 
ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί σε προθεσμία 3 ημερών από της εγγράφου 
ειδοποιήσεώς του. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για την διαμονή του αναδόχου και του 
προσωπικού του μηχανήματος για την προμήθεια των καυσίμων του μηχανήματος ή για την 
ασφάλεια τούτου και του προσωπικού. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο 

Το μηχάνημα πρέπει να συνοδεύεται από εφεδρικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα, που είναι 
δυνατόν να φθαρούν, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις από πιθανή έλλειψη αυτών. Σε 
περίπτωση που η Υπηρεσία διαπιστώσει φθορά ή βλάβη κάποιου εξαρτήματος που επιφέρει 
μείωση στην απόδοση αυτού δύναται αν απαιτήσει την άμεση αντικατάστασή του και ο ανάδοχος 
υποχρεούται να συμμορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις. Όλα τα μηχανήματα πρέπει να έχουν φώτα με τα 
αντίστοιχα ανταλλακτικά. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

Η εργασία που θα εκτελεί το μηχάνημα θα καθορίζεται από τον επιβλέποντα δασολόγο ή 
εντεταλμένο όργανο της Υπηρεσίας και σε περίπτωση άρνησης εκτέλεσης της εργασίας που του 
υποδεικνύεται, ο επιβλέπων Δασολόγος με σημείωμα του δύναται να διατάξει την παύση της 
εργασίας, οπότε η Υπηρεσία δεν υποχρεούται σε καμία αποζημίωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

Η διάρκεια μίσθωσης του ερπυστριοφόρου  εκσκαφέα ορίζεται σε (100) ώρες εργασίας με 
δυνατότητα αυξομείωσης των ωρών κατά 20% χωρίς να έχει δικαίωμα άρνησης ο εργολάβος. 
 Η χρονική περίοδος απασχόλησης του μηχανήματος θα είναι από την εγκατάστασή του 
μέχρι 31 – 12 – 2015.  
Η κανονική ημερήσια απασχόληση του μηχανήματος, ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες το οποίο μπορεί 
να αυξομειώνεται και συμψηφιστικά να είναι (40) ώρες την πενθήμερη εβδομάδα. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί αυτό με απόφαση του Δασάρχη Ν/πίου να αυξηθεί μέχρι 
τέσσερις(4) ώρες την ημέρα και αθροιστικά μέχρι εξήντα (60) ώρες την πενθήμερη εβδομάδα. Σε 
περίπτωση που λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ. η το μηχάνημα εργασθεί για χρόνο 
λιγότερο των οκτώ (8)ωρών θα καταβάλλεται ανάλογη αμοιβή για τις πραγματικές ώρες 
απασχόλησης αυτού στο έργο. 
Όσες φορές δεν χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν 
καταβάλλεται μίσθωμα.  Εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας , μπορεί να υποχρεωθεί ο 
εργολάβος να απασχολεί το μηχάνημα του τα Σάββατα και τις Κυριακές και τις αργίες με την 
καταβολή κανονικής ωριαίας αποζημίωσης για οκτώ (8) ώρες απασχόλησης του μηχανήματος χωρίς 
καμία προσαύξηση . Οι ώρες αυτές καταβάλλονται πέρα από τις προβλεπόμενες παραπάνω 
σαράντα η εξήντα ώρες την εβδομάδα. 

 Κάθε εργολάβος εκμισθωτή υποχρεούται να απασχολήσει το μηχάνημα του σε 
οποιοδήποτε έργο αποφασίσει η Υπηρεσία. Εάν ορισμένοι εκμισθωτές μισθώσουν περισσότερα από 
ένα μηχανήματα , η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται να τα απασχολεί στο ίδιο έργο. Η προσφορά 
χαμηλότερων τιμών μισθώσεων δεν δεσμεύει την Υπηρεσία για ευνοϊκότερη μεταχείριση του 
εκμισθωτή (όσον αφορά το εργοτάξιο απασχολήσεως η το χρονικό διάστημα εργασίας). 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

Δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο αποζημίωση για καθυστέρηση με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας 
μέχρι (3) τρεις ημέρες κατά μήνα. Πέρα από την καθυστέρηση αυτή με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας 
θα καταβάλλεται στον ανάδοχο αποζημίωση ίση προς το 1/3 του ωριαίου μισθώματος που 
συμφωνήθηκε και για (8) οκτώ ώρες ημερησίως. 

Για καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών ή έπειτα τούτων λόγω κατάστασης του εδάφους 
καμία αποζημίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο. 

Ο χρόνος για την μεταφορά του μηχανήματος από έργο σε έργο δεν θεωρείται καθυστέρηση με 
υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, η δε δαπάνη για την μεταφορά καταβάλλεται σύμφωνα με αυτά που 
διαλαμβάνονται στο άρθρο 3 της παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο 

Κάθε διακοπή της εργασίας του μηχανήματος που θα γίνεται χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας 
και χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (βλάβη, φθορά του μηχανήματος) η Υπηρεσία 
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δύναται να κηρύσσει τον ανάδοχο έκπτωτο μετά (3) τρεις μέρες από την έγγραφο ειδοποίηση για 
την συνέχιση των εργασιών. 

Σε περίπτωση που το μηχάνημα πάθει βλάβη ή φθορά τέτοια ώστε να παρακωλύεται η 
συνέχιση των εργασιών πέρα από (10) δέκα ημέρες ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει 
τούτο με άλλο του αυτού τύπου και ιπποδύναμης σε διάστημα (5) πέντε ημερών από το τέλος του 
δεκαημέρου καθυστέρησης διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 

Κάθε μέρα συντάσσεται ημερήσιο δελτίο εργασίας  του  μηχανήματος συνυπογραφόμενο από τον 
επιστάτη της Υπηρεσίας ή τον εργοδηγό και τον εργολάβο ή χειριστή του εκσκαφέα-φορτωτή και 
θεωρείται από τον επιβλέποντα Δασολόγο. 
  
 Βάσει των ημερησίων δελτίων στο τέλος κάθε δεκαπενθημέρου συντάσσεται 
συγκεντρωτικό δελτίο στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά και με λεπτομέρεια κάθε ημέρα οι 
ώρες εργασίας του μηχανήματος. Αυτό υπογράφεται από τον επιστάτη ή εργοδηγό της Υπηρεσίας, 
τον χειριστή ή εργολάβο, τον επιβλέποντα Δασολόγο ή Δασοπόνο και θεωρείται από τον 
προϊστάμενο της Υπηρεσίας. 
 Σε περίπτωση άρνησης του χειριστού ή του εργολάβου να υπογράψει τα ημερήσια και 
15νθήμερα δελτία, στη θέση της υπογραφής γράφεται «αρνήθηκε να υπογράψει» και θεωρείται 
κανονικό δικαιολογητικό για την περαιτέρω διαδικασία καταβολής του μισθώματος. Σε περίπτωση 
που θα διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ψευδής αναγραφή η αλλοίωση των ωρών εργασίας , επάνω 
στην καρτέλα του χρονομετρητή , περικόπτονται όσες ώρες θεωρούνται από τον επιβλέποντα 
δασολόγο ως μη πραγματοποιηθείσες η μη παραγωγικές και η Υπηρεσία μπορεί να λύσει τη 
σύμβαση. 
 Τα ημερήσια και 15νθήμερα δελτία συντάσσονται σε τρία, από τα οποία το ένα 
χρησιμοποιείται σαν δικαιολογητικό πληρωμής, το δεύτερο κρατά ο εργολάβος και το τρίτο μπαίνει 
στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο 

Σε περίπτωση διαφωνιών μεταξύ της δασικής αρχής και του αναδόχου για την ποιότητα της 
εργασίας αποφαίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου μέσα σε (5) ημέρες από την πρωτοκόλληση 
αυτής, οικείος Δ/ντής Δασών  Αυτός εκδίδει απόφαση που κοινοποιείται στον ανάδοχο όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 17 της συγγραφής αυτής. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
Κάθε μηχάνημα πρέπει να έχει απόδοση ίση τουλάχιστον με αυτή που προβλέπεται από την 

πρότυπη ανάλυση τιμών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων για έργα Οδοποιίας. Σε περίπτωση που 
μετά την κλήση του αναδόχου δεν επαναφέρει τούτο στην κανονική του απόδοση η Υπηρεσία 
δύναται να λύσει τη σύμβαση μονομερώς χωρίς καμιά αποζημίωση του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
Εκτός από τις περιπτώσεις που ο ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος όπως αυτές 

καθορίζονται στα άρθρα 2, 5 και 11 της παρούσας σύμβασης είναι δυνατόν αυτός να κηρυχθεί 
έκπτωτος και εάν προβαίνει σε παραβάσεις των όρων της σύμβασης αυτής και δεικνύει κακοπιστία, 
ανεπάρκεια και βραδύτητα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που έχει αναλάβει. 

Η κήρυξη του αναδόχου εκπτώτου γίνεται με πρόταση του Προϊσταμένου της Δασικής Αρχής με 
έγκριση της Διεύθυνση Δασών Δράμας. 

Ένσταση στην πρόταση αυτή δύναται να υποβάλλει ο ανάδοχος εντός της ανατρεπτικής 
προθεσμίας (5) ημερών από την ημερομηνία που θα του επιδοθεί η πρόταση έκπτωσής του. 

Σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου η εγγύηση αυτού περιέχεται στο Δημόσιο δύναται δε η 
Υπηρεσία να μισθώσει άλλο μηχάνημα για την συνέχιση των εργασιών και η τυχόν επί πλέον 
διαφορά μισθώσεως καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου και εισπράττεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύει. 
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ΑΡΘΡΟ 16ο 

Λύση της σύμβασης χωρίς καμία αποζημίωση δύναται να πραγματοποιηθεί και στις εξής 
περιπτώσεις: 

α.  Εάν περικοπούν οι πιστώσεις που έχουν διατεθεί για το έργο. 
β. Εάν διακοπούν οι εργασίες κατασκευής του έργου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 

ένα μήνα. 
γ.  Σε περίπτωση θανάτου του αναδόχου. 
Στις περιπτώσεις αυτές η εγγύηση επιστρέφεται. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
Κάθε έγγραφη πρόσκληση ή διαταγή της Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο θεωρείται ότι νόμιμα 

του επιδόθηκε εάν επιδόθηκε με απόδειξη σ’ αυτόν, τον αντίκλητο ή σε απουσία τους στον χειριστή. 
Σε άρνηση δε ή απουσία του ανωτέρω στον Αστυνομικό Σταθμό που υπάγεται το έργο. 

Κάθε αναφορά ή αίτηση του αναδόχου πρέπει να κατατίθεται στα γραφεία του Δασαρχείου 
Λίμνης στη δικαιοδοσία της οποίας υπάγεται το έργο, θεωρείται δε ότι νομίμως επιδόθηκε αφού 
πρωτοκολληθεί. 

 
ΑΡΘΡΟ 18ο 

Το μίσθωμα που έχει συμφωνηθεί κατά την ανάθεση είναι οριστικό και δεν υπόκειται σε καμία 
αναπροσαρμογή ή προσαύξηση για οποιονδήποτε λόγο. 

Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί στη διαδικασία ανάθεσης παραιτείται από κάθε αξίωση που θα 
προέλθει από απρόβλεπτη τυχόν μεταβλητών οικονομικών συνθηκών κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα. 

Εάν περάσουν οι προθεσμίες που έχουν ταχθεί αυτόματα επανέρχονται τα αποτελέσματα που 
εξαρτώνται απ’ αυτές και δεν απαιτείται καμία διατύπωση ή έκκληση όπως από το άρθρο 340 του 
ΑΚ προβλέπεται. 

 
ΑΡΘΡΟ 19ο 

Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά ή εφάπαξ, με βάση την επιμέτρηση του επιβλέποντα 
Δασολόγου, η οποία θα προσυπογράφεται από τον ανάδοχο, και των πρωτοκόλλων παραλαβής 
(συνοδευόμενων από τα ημερήσια δελτία εργασίας όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας) της 
επιτροπής του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/81 και αφού έχει προσκομίσει: 
 α) Των 15νθημερων δελτίων συνοδευόμενων από τα ημερήσια δελτία εργασίας. 
 β) Τιμολόγιο εργολάβου. 
 γ) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 
 δ) Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. . 
 ε) Ο Φόρος (θα παρακρατηθεί). 
 στ) Βεβαίωση καταβολής κράτησης 0,10% (για τις λειτουργικές ανάγκες  τής 
           ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημόσιων συμφάσεων ). Χαρτόσημο 3 % επί τις παραπάνω 
κράτησης  και  ΟΓΑ 20 % επί χαρτοσήμου. 

ζ) Τιμολόγιο εξόφλησης  των δαπανών δημοσιεύσεως που αναλογούν και να το 
παραδώσουν    στην Υπηρεσία. 
 
 Από το δικαιούμενο ποσό περικόπτεται η δαπάνη για τυχόν σε βάρος του εργολάβου 
υφιστάμενα τελεσίδικα πρωτόδικα πρωτόκολλα καταλογισμού . 
 Από το δικαιούμενο ποσό περικόπτεται σε βάρος του εργολάβου, απο τυχών οφειλές του 
Αναδόχου στο δημοσίο που βεβαιόνονται κατά την φορολογική ενημερότητα . 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο 
Εάν με την πάροδο των εργασιών ο ανάδοχος αποβιώσει εκτός της επιστροφής της εγγύησης 

στους νόμιμους κληρονόμους αυτού καταβάλλονται τα ανεξόφλητα (τιμολόγια) μισθώματα. Για το 
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σκοπό αυτό από τους κληρονόμους των δικαιούχων πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά 
κληρονομητηρίου χωριστά κατά περίπτωση για κληρονόμους εξ αδιαιρέτου. 

 
ΑΡΘΡΟ 21ο  

Το μίσθωμα που θα καταβληθεί υπόκειται σε νόμιμες κρατήσεις, ήτοι: έξοδα δημοσίευσης 
περίληψης διακήρυξης, κηρύκεια δικαιώματα κ.λ.π. 

 
ΑΡΘΡΟ 22ο 

      Οι πληρωμές  των εργασιών θα γίνουν στα πλαίσια των πιστώσεων που θα χορηγηθούν και 
οποτεδήποτε αυτές χορηγηθούν για το ανωτέρω έργο. 
      Η υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για την πληρωμή μερικώς ή ολικώς εφ΄ όσον δεν έχουν 
χορηγηθεί εγκαίρως οι σχετικές πιστώσεις του έργου. 
 

      Κ.Νευροκόπι   16-10-2015 

 
 Ο Συντάκτης ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ε.Γ.Γ.Α.Δ. 
Ο Δασάρχης Κ.Νευροκοπίου 

 
 

Μαναρίδης Μιχαήλ  
Δασολόγος με Δ’  βαθμό 

ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                              
Δασολόγος με Β’ βαθμό 

 


