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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ                     
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ  
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ  

                          Σέρρες,13-06-2016 
 

   
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
Γ Ι Α  Τ Η  Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η  ∆ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Η Ρ Α  

 
Άρθρο 1ο 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τη διενέργεια τακτικού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για τη µίσθωση ενός (1) διαµορφωτήρα (GRADER) κάθε τύπου και 
ιπποδύναµης 150 HP και άνω µε υδραυλικό σύστηµα χειρισµού, για την εκτέλεση έργων και 
εργασιών “Αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας-Συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου του 
∆ασαρχείου Σερρών έτους 2016”. 

Η µίσθωση θα γίνει για τετρακόσιες (400) ώρες εργασίας ±30% µε συνολική δαπάνη 
µέχρι 21.800,00 Ευρώ µε Φ.Π.Α.  

Το έργο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Π.∆. 437/81, άρθρο 9.  
 

Άρθρο 2ο 

Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε την µε αριθµό πρωτ. 9187/09-06-2016 Απόφαση 
της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Σερρών ( Α∆Α: 6ΠΒΟΡ1Υ-9ΤΦ) και θα είναι πρόχειρος. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 21 του µηνός Ιουνίου του έτους 2016 ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.µ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του ∆ασαρχείου 
Σερρών, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Σε περίπτωση που θα αποβεί άγονος ή ασύµφορος ή αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο 
δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την 21/06//2016, τότε θα διενεργηθεί την 28/06/2016, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. στον ίδιο τόπο και µε τους ίδιους όρους.  

 
Άρθρο 3ο 

Συµβατικά στοιχεία της µίσθωσης είναι : 
α. Η διακήρυξη του διαγωνισµού 
β. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων 
γ. Το συµφωνητικό 

 
Άρθρο 4ο 

Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους 
και τα τεύχη δηµοπράτησης διατίθενται από το ∆ασαρχείο Σερρών, οδός τέρµα Οµόνοιας -
Σέρρες, πληροφορίες κος Νικόλαος Ματθαίου τηλ.:2321039126. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισµό µέχρι και την Παρασκευή 17/06/2016. Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα χορηγούνται 
το αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 
Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής 
τους, που ανέρχεται σε 2,00 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε 
δική τους δαπάνη και επιµέλεια. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, τηρουµένης της ανωτέρω προθεσµίας, να λάβουν 
γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών µελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της 
αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να 
λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. 
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Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που 
έχουν κυρώσει τη σύµβαση του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις, ή που προέρχονται από 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου  και το κείµενο των οποίων 
επιτρέπει ρητώς το άνοιγµα των κοινοτικών διαγωνισµών σε υποψηφίους που προέρχονται 
από αυτές τις χώρες  µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία που 
διεξάγει το διαγωνισµό, πέραν της αναφεροµένης στην παραπάνω παράγραφο δαπάνης και τη 
δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία 
µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και 
χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόµενο. 
 

Άρθρο 5ο 

Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στον διαγωνισµό ώστε η προσφορά του να 
µην είναι απαράδεκτη, κάθε ενδιαφερόµενος πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει το φάκελο 
προσφοράς του, αφενός συµβατός προς τις απαιτήσεις του άρθρου 9 της παρούσας, και 
αφετέρου εγκαίρως, δηλαδή µέσα στην προθεσµία του άρθρου 2 της παρούσας και κατά τα 
λοιπά σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Η υποβολή των φακέλων Προσφοράς γίνεται µε 
κατάθεσή τους στην οικεία Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του ∆ασαρχείου Σερρών. 

Ο φάκελος Προσφοράς κάθε ∆ιαγωνιζόµενου αποτελείται από δύο ξεχωριστούς 
φακέλους, οι οποίοι θα περιέχουν ο µεν πρώτος τα δικαιολογητικά συµµετοχής, και θα φέρει 
την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο δε δεύτερος, (που θα είναι και 
σφραγισµένος), την Οικονοµική Προσφορά, και θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  

Και στους δύο ανωτέρω φακέλους, θα αναγράφεται επίσης, εξωτερικά και κάτω από 
την ανωτέρω ένδειξη, ο τίτλος «για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό της 21-06-2016 για τη 
µίσθωση ενός (1) διαµορφωτήρα από το ∆ασαρχείο Σερρών του …………….. (ονοµατεπώνυµο 
διαγωνιζόµενου)», η πλήρης επαγγελµατική διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, 
τηλέφωνο, fax και ενδεχοµένως e-mail) του Προσφέροντος/∆ιαγωνιζόµενου. 

Επειδή γίνεται ιδιόχειρη κατάθεση του φακέλου Προσφοράς, αυτός κατατίθεται από 
τον ίδιο ή το νόµιµο, για υποβολή/κατάθεση, εκπρόσωπο του διαγωνιζοµένου. Επισηµαίνεται 
ότι απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων Προσφερόντων/∆ιαγωνιζοµένων από 
το ίδιο φυσικό πρόσωπο.  

Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη ούτε για το περιεχόµενο των φακέλων 
Προσφοράς, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση υποβολής αυτών. 

∆εν θα παραληφθούν προσφορές εκπρόθεσµες ούτε και αν η καθυστέρηση υποβολής 
τους αποδίδεται σε λόγους ανωτέρας βίας. 

 
Άρθρο 6ο 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση, την ηµέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισµού και µισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 2 
της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλαµβάνονται οι 
φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής. 

Η παραλαβή και η εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή δηµοπρασία γίνεται από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο 
περιλαµβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο 
των οικονοµικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας. 

Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
ελέγχει τη νοµιµοποίηση του προσώπου που τον υποβάλλει. Σε περίπτωση που η 
νοµιµοποίηση του υποβάλλοντος τον φάκελο προσώπου αµφισβητείται, ο φάκελος 
παραλαµβάνεται και η τελική απόφαση για το νοµότυπο ή µη της υποβολής λαµβάνεται κατά 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, µετά το άνοιγµα και την καταγραφή των 
οικονοµικών προσφορών. 

Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίγονται, καταγράφονται 
στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα 
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να ελέγχεται το νοµότυπο και η πληρότητά τους), και µονογράφονται. Στη συνέχεια 
αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της 
Ε.∆. και ανακοινώνονται τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. Όλες οι 
οικονοµικές προσφορές καταχωρούνται σε πίνακα ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Ε.∆ 
και αποτελεί µέρος του πρακτικού της. 

Η Επιτροπή ακολουθώντας την σειρά καταχώρησης στον ανωτέρω πίνακα, ελέγχει, για 
κάθε διαγωνιζόµενο, την έγκυρη συµµετοχή του, το δικαίωµα συµµετοχής του στον 
διαγωνισµό και αν πληρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 9 της παρούσας. Ελέγχει επίσης για κάθε 
διαγωνιζόµενο, το παραδεκτό της οικονοµικής του προσφοράς. 

Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ελέγχεται η πληρότητα υπογραφών-µονογραφών 
στο Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων. Στην συνέχεια, ελέγχεται η 
ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων, η 
αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των ποσοστών έκπτωσης. 

Στις προσφορές θα αναγράφεται αριθµητικά και ολόγραφα χωρίς ξέσµατα και 
διορθώσεις η τιµή σε Ευρώ κάθε ώρας εργασίας. 

Οι προσφορές δεσµεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών, 
µέσα στο οποίο πρέπει να συναφθεί η σύµβαση σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Ν 3669/2008. 

Ο Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει την µικρότερη τιµή ανά ώρα 
εργασίας. 

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι διαγωνιζόµενοι προσφέρουν την ίδια τιµή, 
µειοδότης θα αναδειχθεί αυτός του οποίου το µηχάνηµα έχει τη µεγαλύτερη ιπποδύναµη. Εάν 
και πάλι δεν υπάρξει µειοδότης, γιατί τα µηχανήµατα θα έχουν την ίδια ιπποδύναµη τότε θα 
γίνει κλήρωση, ενώπιον της επιτροπής, των διαγωνιζοµένων, οπότε ο µειοδότης θα προκύψει 
από την κλήρωση.  

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
Επειδή το έργο εκτελείται µε βάση το άρθρο 9 Π.∆. 437/81 δεν θα υπάρχει 

εργολαβικό όφελος. 
Η προσφερόµενη τιµή θα είναι χωρίς Φ.Π.Α. 
Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει την Υπηρεσία. 
Η εφαρµογή της ανωτέρω διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.∆. 
Η προαναφερόµενη διαδικασία ολοκληρώνεται αυθηµερόν. Σε περίπτωση που η 

ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια ηµέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των 
διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει αυθηµερόν τον έλεγχο τουλάχιστον των 
δέκα πρώτων διαγωνιζοµένων. Υπό την προϋπόθεση αυτή, ο έλεγχος των υπολοίπων 
προσφορών µπορεί να συνεχιστεί τις επόµενες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος 
για την αναβολή του σε ηµέρα και ώρα που ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα 
ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, 
φυλάσσονται µε ευθύνη του Προέδρου της Ε.∆. Η εφαρµογή της διαδικασίας καταγράφεται 
στο Πρακτικό της Ε.∆. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή 
κρίνει τις τυχόν απαράδεκτες προσφορές και ολοκληρώνει το Πρακτικό της µε την επισήµανση 
των απαράδεκτων προσφορών αιτιολογώντας την κρίση της. 

Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής, σε πίνακα της υπηρεσίας στην 
οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιείται στους 
διαγωνιζοµένους ότι το Πρακτικό διατίθεται για ενηµέρωσή τους και ότι µπορούν κατά την 
διαδικασία και µετά την ανακοίνωση να υποβάλλουν όλες τις τυχόν ενστάσεις τους.  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά του πρακτικού εντός 24 
ωρών.  

Η Ε.∆. είναι υποχρεωµένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζοµένων στα 
έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό και τη λήψη φωτοαντιγράφων µε δαπάνες τους, 
κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή, 
υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό και 
γνωστοποιούνται µε µέριµνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.∆. 

Αν κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην 
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Προϊσταµένη Αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσµα και κατακυρώνει στο µειοδότη. Αν 
υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού τις διαβιβάζει µαζί µε το πρακτικό και την 
γνώµη της στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία εκδικάζει τις ενστάσεις, αποφασίζει και τελικά 
εγκρίνει το αποτέλεσµα (µε την ίδια πράξη). 

Η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή µερικά το 
αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, χωρίς να αποκλείεται η µερική επανάληψη της διαδικασίας του 
διαγωνισµού από οποιοδήποτε σηµείο σε περίπτωση λάθους ή παράλειψης. 

Παρατυπία, αναβολή ή µαταίωση ή για οποιοδήποτε λόγο µη κατακύρωση του 
διαγωνισµού, δεν παρέχει στους διαγωνιζόµενους το δικαίωµα για οποιαδήποτε απαίτηση. 

Οι προσφορές των τελευταίων µειοδοτών υπέρ των οποίων κατακυρώνεται ο 
διαγωνισµός είναι οριστικές και δεν υπόκεινται σε καµία αναπροσαρµογή µέχρι της λήξης της 
σύµβασης.  

Παραιτούνται οι µειοδότες από κάθε αξίωση σε τυχόν απρόβλεπτη µεταβολή των 
οικονοµικών συνθηκών µε τις διατάξεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα. 

 
Άρθρο 7ο 

Απλή συµµετοχή του µειοδότη στο διαγωνισµό, δηλώνει, αυτόµατα, ότι έλαβε γνώση 
των συνθηκών και των όρων εργασίας και κατά συνέπεια τον αποκλείει από το δικαίωµα να 
κατηγορήσει την υπηρεσία σαν υπεύθυνη για οτιδήποτε και να προσφύγει στα δικαστήρια. 

 
 
 

Άρθρο 8ο 

Υπάλληλοι της υπηρεσίας που άµεσα ή έµµεσα και κυρίως µε υποβολή άλλου 
προσώπου ή µε πράξεις καλυµµένες συµµετέχουν στη δηµοπρασία τιµωρούνται µε φυλάκιση 
µέχρι δύο (2) χρόνια και µε χρηµατική ποινή (άρθρο 255 Π.Κ.). 

 
Άρθρο 9ο 

Στο «ΦΑΚΕΛΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» απαραίτητα θα περιέχονται – µε 
ποινή αποκλεισµού από το διαγωνισµό - τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

α.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται από το διαγωνιζόµενο 
ότι :  

�α1. Έλαβε γνώση των όρων και προϋποθέσεων της Σ.Υ. τους οποίους και 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

�α2. Είναι ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του µηχανήµατος. 
�α3. Το µηχάνηµα φέρει υδραυλικό σύστηµα χειρισµού και σύστηµα προώθησης 

(Μπροστινό µαχαίρι).                                                                     
�α4. ∆εν έχει καµία εργασιακή σχέση µε τη ∆ασική Υπηρεσία. 

β. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ποσού τριακόσια πενήντα ένα Ευρώ και 
εξήντα ένα λεπτά (351,61) η οποία θα απευθύνεται στο ∆ασαρχείο Σερρών και στην οποία θα 
αναγράφεται ότι θα ισχύει και για τυχόν επανάληψη του διαγωνισµού. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 «Περί ατοµικής ευθύνης κ.λ.π. συνεργείου-
µηχανουργείου επισκευών» στην οποία θα φαίνεται η χρονολογία της τελευταίας γενικής 
επισκευής του κινητήρα κλπ. 

δ. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του µηχανήµατος αρµόδιας αρχής, όπου θα 
φαίνεται η ιπποδύναµη, ο τύπος, η σειρά κατασκευής, το έτος κατασκευής και οποιαδήποτε 
άλλα στοιχεία που θα βοηθήσουν την επιτροπή στη µόρφωση γνώµης για την καταλληλότητα 
του µηχανήµατος, η οποία θα αντικατασταθεί µε ακριβές φωτοαντίγραφο µετά τη λήξη του 
διαγωνισµού. 

ε. Στη περίπτωση που υπάρχει διαχειριστής, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, που να 
τον ορίζει διαχειριστή του διαµορφωτήρα (GRADER), θεωρηµένο µε το γνήσιο της 
υπογραφής 

στ. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, απαραίτητη είναι η προσκόµιση εταιρικού και 
πληρεξουσίου εκπροσώπησης στο διαγωνισµό, εκτός αν η προσφορά υπογράφεται από 
όλους τους συνιδιοκτήτες. 
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ζ. Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του συµµετέχοντος, µε την οποία θα δηλώνεται 
συγκεκριµένος αντίκλητος κάτοικος Σερρών µε πλήρη αναγραφή των στοιχείων του 
(ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµούς τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπικής 
συσκευής). 

η. Υπεύθυνη δήλωση του διορισθέντος ως αντίκλητου του συµµετέχοντος, µε την 
οποία θα δηλώνεται η αποδοχή του διορισµού του ως αντίκλητου. 

θ. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας. 
ι. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας  
κ. Βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών από το Ι.Κ.Α. εφόσον απασχολεί προσωπικό 
κα. Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης του Μ.Ε. από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 

Άρθρο 10ο 
Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν την επωνυµία του 

διαγωνιζόµενου ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του µηχανήµατος, τον τίτλο «για τη συµµετοχή στο 
διαγωνισµό που διενεργείται την 21/06/2016 για την διακήρυξη µε αριθµό πρωτ. 
………2016 του ∆ασαρχείου Σερρών για τη µίσθωση ενός (1) διαµορφωτήρα στο ∆ασαρχείο 
Σερρών», και τον όρο ότι, ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωµα της διζήσεως µέχρι το 
παραπάνω ποσό και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης (χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση) µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την σχετική 
ειδοποίηση.  

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής δεν γίνεται δεκτή αν έχει χρόνο ισχύος 
µικρότερο των επτά (7) µηνών, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης (άρθρο 23 παρ. 2 και 3 
Π.∆. 609/85 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 24 του Ν. 3669/2008 και ισχύει).  

Η κατάπτωση των εγγυήσεων γίνεται πάντοτε υπέρ του Κυρίου του Έργου. 
Οι εγγυήσεις παρέχονται µε εγγυητικές επιστολές από πιστωτικά ιδρύµατα που 

λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού 
Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 
ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 

 
Άρθρο 11ο 

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού σε διάστηµα µέχρις δύο (2) µηνών η υπηρεσία 
κοινοποιεί έγγραφα και µε απόδειξη το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στον τελευταίο µειοδότη 
ή αντίκλητο, που υποχρεούται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση να προσέλθει 
για την υπογραφή του συµφωνητικού µε την υπηρεσία. Για την υπογραφή του συµφωνητικού 
πρέπει να προσκοµίσει :  

α. Αποδείξεις καταβολής των εξόδων δηµοσίευσης στον τύπο. 
β. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ποσού Οκτακόσια 

εβδοµήντα εννέα Ευρώ και τρία λεπτά (879,03). Στην ανωτέρω εγγυητική θα αναγράφεται 
ότι θα ισχύει µέχρι να επιστραφεί από την υπηρεσία. 

Με την προσκόµιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, επιστρέφεται η 
εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.  

γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα φαίνονται τα ονοµατεπώνυµα των 
χειριστών συµπεριλαµβανοµένου ίσως και του ίδιου – που πρόκειται να χρησιµοποιήσει κι ότι 
αυτοί είναι πεπειραµένοι και έχουν τα απαιτούµενα προσόντα και νόµιµα δικαιολογητικά. 

 
Άρθρο 12ο 

Σε περίπτωση που ο µειοδότης, ύστερα από την έγγραφη ειδοποίηση, δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, κηρύσσεται έκπτωτος, και η εγγύηση 
συµµετοχής καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου. Στην περίπτωση αυτή προτείνεται ο επόµενος 
µειοδότης ή γίνεται νέος διαγωνισµός ύστερα από απόφαση του ∆ιευθυντή ∆ασών Σερρών. 
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Άρθρο 13ο 

Μετά την υπογραφή του συµφωνητικού και µέσα σε τακτή προθεσµία, που ορίζει η 
Υπηρεσία µας µε έγγραφό της προς τον εργολάβο, ακολουθεί η εγκατάσταση του εργολάβου 
για την έναρξη των εργασιών. 

Σε περίπτωση που το µηχάνηµα δεν πληρεί τους όρους της παρούσης Σ.Υ., ο 
εργολάβος κηρύσσεται έκπτωτος, και η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του 
∆ηµοσίου. Η υπηρεσία προβαίνει στη µίσθωση του πρώτου επιλαχόντα µειοδότη ή αν δεν 
υπάρχει τέτοιος µισθώνει µε απ’ ευθείας συµφωνία ή διαγωνισµό και οι ζηµιές που θα 
προκύψουν από τυχόν διαφορές, καταλογίζονται σε βάρος του εκπτώτου. 

 
Άρθρο 14ο 

Η διάρκεια µίσθωσης του διαµορφωτήρα ορίζεται σε τετρακόσιες (400) ώρες εργασίας 
µε δυνατότητα αυξοµείωσης των ωρών κατά 30% χωρίς να έχει δικαίωµα άρνησης ο 
εργολάβος. 

Η χρονική περίοδος απασχόλησης του µηχανήµατος θα είναι από την εγκατάστασή του 
µέχρι 30/11/2016 µε δυνατότητα παράτασης µέχρι ένα (1) µήνα. 

Θα απασχολείται συνεχώς ή περιοδικά ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας, η οποία 
Υπηρεσία θα ειδοποιεί τον εργολάβο τρεις (3)ηµέρες νωρίτερα. 

Επίσης θα απασχολείται πέντε (5) µέρες την εβδοµάδα εκτός από Σάββατο και Κυριακή 
και τις επίσηµες αργίες. Αν όµως οι ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν την απασχόληση του 
µηχανήµατος και κατά τα Σαββατοκύριακα υποχρεούται ο εργολάβος να το χρησιµοποιήσει. Η 
επιπλέον απασχόληση από την κανονική δεν θα είναι περισσότερη από δύο Σάββατα και δύο 
Κυριακές το µήνα και θα του καταβάλλεται κανονική ωριαία αποζηµίωση χωρίς καµία 
προσαύξηση. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι εργασίες διακοπούν για µεγάλο χρονικό διάστηµα  
λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών, ο εργολάβος υποχρεούται µέσα σε πέντε (5)ηµέρες από 
την έγγραφη ειδοποίησή του να συνεχίσει τις εργασίες συντήρησης ή σε περίπτωση που 
επικαλεστεί βλάβη του µηχανήµατος ή οποιονδήποτε άλλο λόγο τότε υποχρεούται να 
αντικαταστήσει το µηχάνηµά του µε άλλο, του ίδιου τύπου και της ίδιας ιπποδύναµης και µε το 
ίδιο µίσθωµα µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από το τέλος του πενθηµέρου, διαφορετικά 
κηρύσσεται έκπτωτος και λύεται η σύµβαση µε όλες τις συνέπειες του άρθρου 30 της 
παρούσης. 

 
Άρθρο 15ο 

Η κανονική ηµερήσια απασχόληση του µηχανήµατος, ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες. Με 
απόφαση όµως του προϊσταµένου της υπηρεσίας, µπορεί να αυξηθεί µέχρι δέκα (10) ώρες 
τη µέρα, µε την προϋπόθεση ότι θα χρησιµοποιείται και δεύτερος ικανός και µε δίπλωµα 
χειριστής, για την πέραν από (8) ώρες εργασία.   

Τις µέρες που δεν χρησιµοποιείται το µηχάνηµα, εξ αιτίας των δυσµενών καιρικών 
συνθηκών, δεν θα καταβάλλεται µίσθωµα. Επίσης δεν θα καταβάλλεται µίσθωµα και στις 
µέρες βλάβης, επισκευής του µηχανήµατος, εφοδιασµού µε καύσιµα ή ανταλλακτικά κλπ. 

Σε περίπτωση όµως, που εργαστεί σε χρόνο µικρότερο του 8/ώρου, θα καταβάλλεται 
µίσθωµα µόνο για τις πραγµατικές ώρες εργασίας. 

Ο εργολάβος υποχρεούται να χρησιµοποιεί το µηχάνηµά του σε όλα τα έργα και 
εργασίες, που εκτελεί η υπηρεσία (οδοποιία, αναδασώσεις, προστασία δασών κ.λ.π.). 

 
Άρθρο 16ο 

Ο χειρισµός του µηχανήµατος θα γίνεται από έµπειρο χειριστή, που θα κατέχει και το 
ανάλογο δίπλωµα. Όταν κριθεί ακατάλληλος από τον επιβλέποντα ∆ασολόγο, η υπηρεσία θα 
ενηµερώσει σχετικά, έγγραφα τον εργολάβο, ο οποίος µέσα σε τακτή προθεσµία υποχρεούται 
να τον αντικαταστήσει. 

 
Άρθρο 17ο 

Το µηχάνηµα πρέπει να συνοδεύεται από εφεδρικά ανταλλακτικά, όπως, φίλτρο 
λαδιού, πετρελαίου, ακρολεπίδες, µπουλόνια κλπ, ώστε να επισκευάζονται έγκαιρα οι 
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µικροζηµιές και να µην επιβραδύνεται και καθυστερείται ο γρήγορος ρυθµός εκτέλεσης των 
έργων. 

Σε περίπτωση που η υπηρεσία διαπιστώσει φθορά ή βλάβη κάποιου εξαρτήµατος, µε 
αποτέλεσµα το µηχάνηµα να έχει µειωµένη απόδοση, µπορεί να απαιτήσει την άµεση 
αντικατάσταση του φθαρθέντος εξαρτήµατος ή ανταλλακτικού και ο εργολάβος υποχρεούται 
να συµµορφωθεί. 

Το µηχάνηµα πρέπει να έχει απόδοση τουλάχιστον ίση µε την προβλεπόµενη από την 
ΑΤΕΟ του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων, για έργα οδοποιίας. 

Σε περίπτωση που η απόδοση του µηχανήµατος δεν είναι ικανοποιητική και αν ο 
εργολάβος δεν επαναφέρει το µηχάνηµα στην κανονική του απόδοση, µετά από έγγραφη 
ειδοποίηση, η υπηρεσία µπορεί να επιβάλλει σαν πρόστιµο την περικοπή µέχρι 20% του 
ωριαίου µισθώµατος ή και να διακόψει την εργασία, αφού τον κηρύξει έκπτωτο µε όλες τις 
συνέπειες άρθρο 30. 

 
Άρθρο 18ο 

Σε περίπτωση που το µηχάνηµα υποστεί βλάβη ή φθορά τέτοια ώστε να προκαλείται 
καθυστέρηση περισσότερη από τρείς (3) µέρες, ο εργολάβος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει αυτό µε άλλο του αυτού τύπου και της ίδιας ιπποδύναµης και µε το ίδιο 
µίσθωµα µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από το τέλος της 3ήµερης καθυστέρησης, διαφορετικά 
λύνεται η σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 30. 

 
Άρθρο 19ο 

Για κάθε ζηµιά του µηχανήµατος και για κάθε ατύχηµα του προσωπικού που 
χειρίζεται το µηχάνηµα, καθώς και κάθε τρίτου που θα προκληθεί από το µηχάνηµα, έχει την 
ευθύνη στο ακέραιο ο εργολάβος. 

Το προσωπικό που θα απασχολεί ο εργολάβος δεν θα έχει καµία εργασιακή σχέση µε 
την υπηρεσία, αλλά µε τον ίδιο τον εργολάβο, και πρέπει να είναι ασφαλισµένο στο ΙΚΑ για 
κάθε κίνδυνο. 

Κάθε άλλη δαπάνη λειτουργίας, µεταφοράς, ασφάλειας, αµοιβών προσωπικού του 
µηχανήµατος µαζί µε τις υπέρ του ΙΚΑ και κάθε άλλου οργανισµού εισφορές κλπ βαρύνουν 
αποκλειστικά τον εργολάβο χωρίς καµία έµµεση ή άµεση ευθύνη ή υποχρέωση της υπηρεσίας. 

Ο εργολάβος αναλαµβάνει την ευθύνη αποζηµίωσης για κάθε ατύχηµα στο προσωπικό 
του µηχανήµατος και κάθε τρίτου, που προήλθε από υπαιτιότητα του µηχανήµατός του. 

 
Άρθρο 20ο 

Η υπηρεσία καµιά ευθύνη δεν αναλαµβάνει για τη διαµονή ή µεταφορά ή εφοδιασµό 
του προσωπικού των µηχανηµάτων, τη µεταφορά καυσίµων ανταλλακτικών κλπ. 

 
Άρθρο 21ο 

Το µηχάνηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε χρονοµετρητή, για τη µέτρηση των 
ωρών εργασίας. Ο χρονοµετρητής πρέπει να είναι της κατηγορίας δοµικών µηχανηµάτων και 
όχι ταχογράφος. Τοποθετείται µέσα σε κιβώτιο το οποίο προσαρµόζεται σε σταθερό τµήµα 
του µηχανήµατος που υποδεικνύεται από την υπηρεσία και ασφαλίζεται µε κλειδί ασφαλείας. 
Τα κλειδιά κρατούνται από όργανα της υπηρεσίας. 

Ο εργολάβος παραδίνει στην υπηρεσία ανάλογο αριθµό δελτίων καρτελών µέτρησης 
των ωρών εργασίας. 

Σε περίπτωση βλάβης του χρονοµετρητή ο εργολάβος υποχρεούται να τον επισκευάσει 
ή να τον αντικαταστήσει µέσα σε τρεις (3) µέρες, αλλιώς ο επιβλέπων µε έγγραφό του 
διακόπτει την εργασία του µηχανήµατος, χωρίς καµία αποζηµίωση, µέχρι που να 
επαναλειτουργήσει ο ωροµετρητής.  

 
Άρθρο 22ο 

Οι καρτέλες εργασίας θα είναι µονογραµµένες και σφραγισµένες από την υπηρεσία 
και θα παραδίνονται κάθε πρωί από τον επιστάτη στον χειριστή του µηχανήµατος. Αφού 
τοποθετηθούν στον ωροµετρητή, ο ωροµετρητής και το κιβώτιο ασφαλίζονται. Το κλειδί το 
κρατά ο επιστάτης. 
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Κάθε µέρα, στο τέλος της εργασίας, η κάρτα παραδίνεται στον επιστάτη, ελέγχεται απ’ 
αυτόν, αναγράφονται καθαρά οι πραγµατικές ώρες εργασίας και τέλος υπογράφεται από τον 
ίδιο. 

Ο χειριστής του µηχανήµατος είναι υπεύθυνος για κάθε ανωµαλία, ως προς τον τρόπο 
τήρησης της καρτέλας. 

Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ελέγχει την καλή λειτουργία του µετρητή οποτεδήποτε 
θελήσει. 

Σύµφωνα µε τις ενδείξεις της καρτέλας συντάσσεται ηµερήσιο δελτίο εργασίας του 
µηχανήµατος, που προσυπογράφεται από τον επιστάτη ή εργοδηγό, τον χειριστή του 
µηχανήµατος ή εργολάβο και θεωρείται από τον επιβλέποντα ∆ασολόγο ή ∆ασοπόνο. 

Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί από την υπηρεσία ψευδής αναγραφή ή αλλοίωση 
ωρών εργασίας επάνω στην καρτέλα του χρονοµετρητή, αυτό µπορεί να λύσει αµέσως τη 
σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 30. 

Βάσει των ηµερησίων δελτίων στο τέλος κάθε δεκαπενθηµέρου συντάσσεται 
συγκεντρωτικό δελτίο στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά και µε λεπτοµέρεια κάθε ηµέρα 
οι ώρες εργασίας του διαµορφωτήρα. Αυτό υπογράφεται από τον επιστάτη ή εργοδηγό της 
Υπηρεσίας, τον χειριστή ή εργολάβο, τον επιβλέποντα ∆ασολόγο ή ∆ασοπόνο 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. 

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. 

 
Άρθρο 23ο 

Η εργασία που θα εκτελεί το µηχάνηµα, θα καθορίζεται από τον επιβλέποντα 
∆ασολόγο ή ∆ασοπόνο ή στον τόπο του έργου από τον εργοδηγό ή επιστάτη. 

Σε περίπτωση που ο εργολάβος ή ο χειριστής αρνηθεί να εκτελέσει την εργασία που 
του καθορίζεται µπορεί ο επιβλέπων να διατάξει τη διακοπή της εργασίας, χωρίς καµία 
αποζηµίωση. Αν η άρνηση εκτέλεσης της εργασίας εξακολουθήσει πέρα των πέντε (5) 
ηµερών, η υπηρεσία λύνει τη σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 30. 

 
Άρθρο 24ο 

Ο εργολάβος υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις εντολές του επιβλέποντα σε ότι 
αφορά την εργασία, που θα εκτελεί το µηχάνηµα. Για εργασία που δεν θα εκτελεστεί 
σύµφωνα µε τις εντολές και οδηγίες του επιβλέποντα δεν θα καταβληθεί καµία απολύτως 
αµοιβή. 

 
Άρθρο 25ο 

Οποιαδήποτε διαφωνία µεταξύ του επιβλέποντα ∆ασολόγου και εργολάβου επιλύει ο 
Προϊστάµενος της υπηρεσίας. Σε περίπτωση, που ο εργολάβος δεν αποδεχθεί την απόφαση 
του Προϊσταµένου της υπηρεσίας, το θέµα επιλαµβάνεται ο ∆ιευθυντής ∆ασών ο οποίος εκδίδει 
απόφαση που κοινοποιείται στον ανάδοχο, όπως ορίζεται στο άρθρο 26. 

 
Άρθρο 26ο 

Κάθε έγγραφο, πρόσκληση ή διαταγή της υπηρεσίας προς τον εργολάβο ή τον 
αντίκλητο, θεωρούνται νόµιµα αν επιδοθούν µε απόδειξη. Αν αρνηθούν ή απουσιάζουν 
επιδίδεται στο αστυνοµικό τµήµα, όπου υπάγεται το έργο. 

Κάθε αναφορά ή αίτηση του εργολάβου πρέπει να κατατίθεται στο ∆ασαρχείο και 
θεωρούνται νόµιµα µόλις πρωτοκολληθούν. 

 
Άρθρο 27ο 

Η καταβολή του µισθώµατος (ωροµίσθιο) αρχίζει από τη µέρα και ώρα που το 
µηχάνηµα αρχίζει να δουλεύει και τελειώνει τη µέρα και ώρα που παύει να εργάζεται. 
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Άρθρο 28ο 
Οι πληρωµές θα γίνονται τµηµατικά ή εφάπαξ, µε βάση την επιµέτρηση του 

επιβλέποντα, 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.∆. 437/81, βάσει των παρακάτω 
δικαιολογητικών: 

α) Των 15νθηµέρων δελτίων συνοδευόµενα από τα ηµερήσια δελτία εργασίας και τις 
καρτέλες σηµάνσεως των ωρών εργασίας, όπως στο άρθρο 22 αυτής της Σ.Υ. ορίζεται.. 

β) Τιµολόγιο εργολάβου. 
γ) Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας. 
δ) Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. ότι εκπλήρωσε τις οικονοµικές του υποχρεώσεις (ασφαλιστική 

ενηµερότητα).  
ε) Βεβαίωση καταβολής προκαταβλητέου φόρου . 
στ) Βεβαίωση καταβολής κράτησης 0,6% του Ν.2342/95 (άρθρο 8,παρ.2), (κατάθεση στη 

τοπική ∆ΟΥ, ΚΑΕ 3425, δικαιώµατα γεωτεχνικών). 
ζ) Κράτηση 0,10% επί της καθαρής αξίας προ του Φ.Π.Α., αναθεώρηση και 

απρόβλεπτα, υπέρ της ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων συµβάσεων σύµφωνα µε 
τα όσα ορίζονται στο άθρο 4 παράγραφος 3 του νόµου 4013/2011 επιβαρυµένο µε 
τέλος χαρτοσήµου 3% και επιπλέον ΟΓΑ 20%.. 

η) όλες τις νόµιµες κρατήσεις ακόµη και αν δεν αναγράφονται στο παρόν άρθρο. 
Από το δικαιούµενο ποσό περικόπτεται η δαπάνη για τυχόν σε βάρος του εργολάβου 

υφιστάµενα τελεσίδικα πρωτόδικα πρωτόκολλα καταλογισµού όπως ορίζει η παρούσα 
Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 

Άρθρο 29ο 
Τον ανάδοχο βαρύνουν :  
α. Η αρχική µεταφορά του µηχανήµατος στον τόπο του έργου. 
β. Η επιστροφή του µηχανήµατος από το τελευταίο σηµείο, όπου εργάζεται, στον 

τόπο του εργολάβου. 
Σε περίπτωση µεταφοράς του µηχανήµατος από έργο σε έργο ή από σύµπλεγµα σε 

σύµπλεγµα, η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την υπηρεσία και θα καταβάλλεται ως εξής: 
β1. Όταν η µεταφορά θα πραγµατοποιείται µε ειδικό όχηµα µεταφοράς µηχανηµάτων 

(πλατφόρµα) η δαπάνη θα καταβάλλεται εξ ολοκλήρου. 
Β2. Όταν η µετακίνηση του µηχανήµατος θα πραγµατοποιείται µε την ίδια δύναµή 

του (πορεία) θα καταβάλλεται µίσθωµα ίσο µε το µισό του ωριαίου µισθώµατος για κάθε ώρα 
εργασίας.  

γ. Οι οποιεσδήποτε ισχύουσες κρατήσεις ή εισφορές υπέρ τρίτων ανάλογα µε την 
πηγή χρηµατοδότησης  

δ. ∆απάνες δηµοσίευσης στον τύπο. 
ε. ∆απάνη για κάθε βλάβη ή φθορά του µηχανήµατος, καθώς και δαπάνες καυσίµων 

αποζηµίωσης χειριστή και βοηθού, ή δαπάνες για κάθε είδος επισκευής και συντήρησης 
βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον εργολάβο.   
 

Άρθρο 30ο 
Λύση της σύµβασης και έκπτωση του εργολάβου πραγµατοποιείται από την υπηρεσία 

στις εξής περιπτώσεις:  
α. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί έστω και ένας όρος της παρούσης Σ.Υ.  
Τότε η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου.  
Η υπηρεσία προβαίνει στη µίσθωση του µηχανήµατος του πρώτου επιλαχόντα 

µειοδότη, ή αν δεν υπάρχει τέτοιος µισθώνει µε απευθείας συµφωνία, ή µε διαγωνισµό και 
οποιαδήποτε ζηµιά προκύψει για το ∆ηµόσιο από τυχόν διαφορές του µισθώµατος 
καταλογίζονται σε βάρος του εκπτώτου. Εισπράττεται το ποσό σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.∆. «περί εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων». 

β.     Στις παρακάτω δύο περιπτώσεις: 
β1. Αν δεν χορηγηθούν όλες ή περικοπούν ή περιοριστούν ή εξαντληθούν οι 

πιστώσεις, που διατέθηκαν σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα του ∆ασαρχείου. 
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β2.   Σε περίπτωση θανάτου του εργολάβου. 
Στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις (β1, β2) η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον 

εργολάβο. 
 

 
Άρθρο 31ο 

Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα ∆ασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ. Τα ποσά που καταβάλλονται στον εργολάβο υπόκεινται σε κρατήσεις ανάλογα µε 
την πηγή που χρηµατοδοτείται το έργο και αυτές βαρύνουν τον εργολάβο. Ο φόρος 
προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τη υπηρεσία. 

Σέρρες,13/06/2016 
       Ο Συντάκτης          Ο ∆ασάρχης Σερρών  
   
 
    Νικόλαος Ματθαίου        Κωνσταντίνος Ζάββος 
∆ασοπόνος µε ∆΄ βαθµό         ∆ασολόγος µε Β΄ βαθµό 
 
 
 
 
 
 



   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ  
 
 
Ταχ. ∆/νση: Τέρµα Οµόνοιας 
Ταχ. Κωδ.: 62125 
 
 
 

 

 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΕΝΟΣ (01) ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ  ΑΠΟ ΤΟ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΑΣΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ                                        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 21.800 Ευρώ ΜΕ Φ.Π.Α. 

   
 

Ε Ν Τ Υ Π Ο  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ  
 

 

Του ………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
µε έδρα τ…………..…………………………………………….………………………………... 
οδός ………..……………………………αριθµ………………………………………………….. 
Τ.Κ. …………………Τηλ. …………….………….…….Fax…………………………………… 
 Προς: ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ……………… 
………………………………… 
Αφού έλαβα γνώση της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας που αναγράφεται στην 
επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων ∆ηµοπράτησης, καθώς και των συνθηκών 
εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι 
αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση του 
έργου µε την ακόλουθη τιµή προσφοράς για κάθε ώρα εργασίας του µηχανήµατος. 

 ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ: 
 
………………………………………………….Αριθµητικά (ΕΥΡΩ) 
 
 
…………………………………………………. Ολογράφως(ΕΥΡΩ) 

ΣΕΡΡΕΣ           /         /2016      Ο Προσφέρων  
 
 


