
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σταυρούπολη,    16-05-2016                    

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ.Πρωτ:    5719
 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ  ΕΚΣΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΤΩΤΗ   (  JCB  )   και   ΕΝΟΣ     ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΡΑ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ
(  GRADER  ) 

Aρθρο 1ο.

Η  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  αναφέρεται  στην,για  λογαριασμό  του  Δασαρχείου  Σταυρούπολης,
μίσθωση ενός (1) εκσκαφέα-φορτωτή (JCB) παντός τύπου, ιπποδυνάμεως 80 HP  και άνω καθώς και ενός (1)
Ισοπεδωτήρα-Διαμορφωτήρα (GRADER) ιπποδυνάμεως 90 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 Δασικού Οδικού Δικτύου (άρση
καταπτώσεων πρανών, συντήρηση τάφρων δασοδρόμων κ.λ.π.)  σύμφωνα με το Άρθρο 222 του Ν.Δ 86/1969
"Περί Δασικού Κώδικα", και το Π.Δ 437/71 "Περί Μελέτης και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών έργων".

Η Σύμβαση για την μίσθωση και η εκτέλεση των εργασιών, θα πραγματοποιηθούν ύστερα από
την σχετική χρηματοδότηση με Πιστώσεις Ειδικού Φορέα Δασών (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) η άλλων πηγών
Έτους 2016.

Αρθρο 3ο.

Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης  ορίζεται έως τις 31-07-2016. 
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 Δασαρχείο  Σταυρούπολης,  την  25η Μαίου 2016,
ημέρα Τετάρτη  και ώρα 09:00  π.μ  κατόπιν  της ταυτάριθμης   Ανακοίνωσης του  Δασαρχείου  Σταυρούπολης.

Σε περίπτωση που ο Διαγωνισμός αποβεί Α Γ Ο Ν Ο Σ, θα επαναληφθεί την 01  Ιουνίου 2016, ημέρα
Τετάρτη   και ώρα   09:00   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 λόγ  o    απόρριψης της Προσφοράς.

Αρθρο 5ο.

Για να λάβει  μέρος κάποιος στο Διαγωνισμό 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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»". 



Ο φάκελος Δικαιολογητικών  Συμμετοχής πρέπει να περιέχει:
1).Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 162,60 € για τον Ισοπεδωτήρα (GRADER) και 65,04 € για

τον Εκσκαφέα-Φορτωτή (JCB)
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των συνθηκών του έργου και ότι είναι 

ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του προσφερόμενου μηχανήματος.   
3)  Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για τα χρέη προς το Δημόσιο .
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 6  ο

Τα πρακτικά του Διαγωνισμού  εγκρίνoνται από τον Δασάρχη Σταυρούπολης.  Η ανακοίνωση  του
αποτελέσματος θα γίνει στους Μειοδότες, από το Δασαρχείο Σταυρούπολης προφορικά. Κατόπιν καλείται ο
Μειοδότης  να παρουσιασθεί εντός δύο (2) ημερών στο Δασαρχείο, 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  ,  οι  Μειοδότες  (Εργολάβοι)  υποχρεούνται   να  μεταφέρουν  τον  εκσκαφέα-
φορτωτή και τον Ισοπεδωτήρα-Διαμορφωτήρα στο Έργο που τους υπέδειξε η Υπηρεσία και να κάνουν άμεση
έναρξη των εργασιών.

Αρθρο 7ο.

Η δαπάνη της πρώτης μεταφοράς των μηχανήματων στο έργο και της τελευταίας από το Έργο,  καθώς
και από δασόδρομο σε  δασόδρομο, βαρύνει τους Εργολάβους .  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 χειριστές του εκσκαφέα-φορτωτή και του ισοπεδωτήρα-διαμορφωτήρα πρέπει να έχουν το ανάλογο
πτυχίο.  Στην περίπτωση που κριθούν ακατάλληλοι  μπορεί η Υπηρεσία να ζητήσει την  αντικατάστασή τους
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 όπως και ο ισοπεδωτήρας 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 και τις καιρικές συνθήκες . 

Η εβδομαδιαία εργασία θα είναι των   πέντε ημερών   δηλαδή   Δευτέρα έως  Παρασκευή..
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 Δασολόγου.
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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 στους χειριστές των μηχανημάτων . 

.

Αρθρο 12ο.

Αν ο   εκσκαφέας-φορτωτής  ή  ο  ισοπεδωτήρας-διαμορφωτήρας  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  πέντε (5) ημέρες.

Σε περίπτωση μεγαλύτερου απαραίτητου για την επισκευή χρόνου και δή άνω των δέκα (10) ημερών,
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 κάθε μηχάνημα, ως και για κάθε ατύχημα που τυχόν θα
συμβεί στο προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε 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 κάθε 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  Δασολόγο. 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, ο Εργολάβος  του μηχανήματος και ο Επιβλέπων Δασολόγος, το Θεωρεί δε και ο
Δασάρχης.

Στην περίπτωση που ο Εργολάβος ή χειριστής του εκάστοτε 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 Διαγωνισμού),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 Δημοσίων Εσόδων", ύστερα από σχετική απόφαση της
Υπηρεσίας.

Σε όλες τις περιπτώσεις η εγγύηση κατατίθεται υπέρ του Δημοσίου.
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.
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Στις περιπτώσεις αυτές επιστρέφεται η κατατεθείσα εγγύηση.

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-των ή στον Αστυνομικό
Σταθμό της μόνιμης κατοικίας του.

Κάθε αναφορά ή αίτηση του Εργολάβου προς το  Δασαρχείο Σταυρούπολης  πρέπει  να κατατίθεται
στο Γραφείο πρωτοκόλλου του Δασαρχείου 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.
O  ι τιμές που θα επιτευχθούν στο Διαγωνισμό 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 15.

(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

"Δικαιώματα Δασολόγων" 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    16-05-2016

                                         Ο Αναπληρωτής  Δασάρχης Σταυρούπολης
                                                                                                    

                              Τσολακίδης  Θεόδωρος
                         Γεωτεχνικός -  Δασολόγος
                                                                                                           με  Γ  βαθμό 
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