
    
 
  
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 

 
Ξάνθη,   22  Σεπτεμβρίου    2016 
 
Αριθμ.Πρωτ:   11480 

 
 

 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  -  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ - ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΡΑ (GRADER) 
 
 
Για την εκτέλεση του Υποέργου : 
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016» 
 
Του Έργου :  
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ» 

 
Προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) 

 
 

Το Δασαρχείο Ξάνθης ανακοινώνει την μίσθωση με ωρομίσθιο, κατόπιν λήψεως εγγράφων προσφορών χωρίς 
την διενέργεια διαγωνισμού, σύμφωνα με το Άρθρο 222 του Ν.Δ 86/1969 "Περί Δασικού Κώδικα", την παρ. 3 του άρθρου 
9 και την παρ. 3 του άρθρου 15 του  Π.Δ 437/81 "Περί Μελέτης και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων", ενός (1) 
Διαμορφωτήρα - Ισοπεδωτήρα (GRADER) για την με αυτεπιστασία εκτέλεση του υποέργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016»  
του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ». 

 
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ» με ΚΑΕ 2014ΕΠ53100003 της ΣΑΕΠ 531. 
 
Άρθρο 1ο. 
 

Η Διακήρυξη - Συγγραφή Υποχρεώσεων αναφέρεται στην για λογαριασμό του Δασαρχείου Ξάνθης, μίσθωση 
ενός (1) διαμορφωτήρα  - Ισοπεδωτήρα (GRADER) παντός τύπου, με παραγόμενη ισχύ μεγαλύτερης των 200 HP με  
υδραυλικό σύστημα χειρισμού και προώθησης (μπροστινό μαχαίρι). 
 
Άρθρο 2ο. 
 

Η μίσθωση  θα γίνει  με  ωριαίο μίσθωμα. Θα εργασθεί στην συντήρηση του Δασικού Οδικού Δικτύου 
(ισοπέδωση καταστρώματος, συντήρηση και διάνοιξη τάφρων οδών, άρση καταπτώσεων κ.λ.π.)  σύμφωνα με το Άρθρο 
222 του Ν.Δ 86/1969 "Περί Δασικού Κώδικα", την παρ. 3 του άρθρου 9 και την παρ. 3 του άρθρου 15 του Π.Δ 437/81 
"Περί Μελέτης και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών έργων". 
 
Άρθρο 3ο. 
 

O προϋπολογισμός της μίσθωσης ανέρχεται συνολικά έως το ποσό των 7.000,00 Ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ) με δικαίωμα της Υπηρεσίας να  μειώσει το ποσό έως  κατά 50% .Ο Εργολάβος (έτσι θα ονομάζεται στο εξής ο 
ιδιοκτήτης του μηχανήματος) δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παραπάνω μείωση. Οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν 
έως την  15η   Νοεμβρίου    2016.  
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Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης  μπορεί να παραταθεί ακόμη περισσότερο με κοινή συμφωνία της Υπηρεσίας και 

του Εργολάβου.  
 

Άρθρο 4ο. 
 
1. Η λήψη των εγγράφων προσφορών θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Δασαρχείου Ξάνθης, Αδριανουπόλεως 4, 

την 3η  Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ  και  κατόπιν  της με Αριθμ.Πρωτ: 11464/22-9-2016  
Απόφασης Δασάρχη Ξάνθης, ενώπιον της επιτροπής που ορίστηκε με την Αριθμ Πρωτ. 453/16-1-2015 Απόφαση της 
Δ/νσης Δασών Ξάνθης .  

2. Σε περίπτωση που η διαδικασία αποβεί Α Γ Ο Ν Η, θα επαναληφθεί στις  10  Οκτωβρίου  2016, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10.00 π.μ, στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλη ανακοίνωση. 

3. Ο εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Π.Δ. 437/81 
«Εκτέλεση δασικών έργων και εργασιών δι΄αυτεπιστασίας» με λήψη εγγράφων προσφορών χωρίς την διενέργεια 
διαγωνισμού  στο  ΩΡΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ  του διαμορφωτήρα  - ισοπεδωτήρα (GRADER) (Χωρίς Φ.Π.Α). 

4. Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς θα χορηγείται από την Υπηρεσία δεόντως θεωρημένο. 
5. Κάθε άλλο έντυπο αποτελεί λόγω απόρριψης της Προσφοράς. 
6. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού έχει δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια αυτού κατά μία ώρα, αν το κρίνει σκόπιμο. 
 
Άρθρο 5ο. 

 
Η κατάθεση προσφοράς στην Επιτροπή θα πρέπει να περιέχει φάκελο με τα στοιχεία του τον τίτλο του έργου και την 

ένδειξη: “ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ – ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΡΑ (GRADER)".  
Ο φάκελος αυτός πρέπει να περιέχει: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι: 
 α. έλαβε γνώση των όρων και προϋποθέσεων της σχετικής Διακήρυξης- Συγγραφής Υποχρεώσεων του Διαγωνισμού, 

τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, και 
β.  ότι είναι ιδιοκτήτης του μηχανήματος. 

2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής Ταυτότητας του ιδίου ή του νόμιμου εκπροσώπου. 
3. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.  
4. Αποδεικτικό ασφαλιστικής Ενημερότητας 
5. Βεβαίωση ασφάλειας Μηχανήματος  ( Άρθρο 5 του Ν. 489/1976 – Παρ.3, εδάφιο i, άρθρο 10 του Ν. 2741/1999). 
6. Άδεια κυκλοφορίας – Χρήσης μηχανήματος έργου 
7. Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης του Μ.Ε. 
8. Άδεια Χειριστού κατάλληλη για το προσφερόμενο μηχάνημα. 
9. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο σύστασης 

Παρακαταθήκης του Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων. Το ύψος του ποσού αυτής ανέρχεται σε ποσοστό 2% 
της συνολικής Δαπάνης ( χωρίς ΦΠΑ) ήτοι  115,00 Ευρώ  

10. Πληρεξούσιο εκπροσώπησης όταν πρόκειται για Εταιρεία, με την παράλληλη προσκόμιση του Εταιρικού. 
11. Όσοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι του Ν. Ξάνθης υποχρεούνται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 να ορίσουν 

Αντίκλητο τους, που πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Ξάνθης και ο οποίος με δήλωση του Ν.1599/1986 να την 
αποδέχεται. 

12. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ¨περί ατομικής ευθύνης¨ που θα δηλώνει ότι το μηχάνημα δεν χρησιμοποιήθηκε σε 
περιοχές όπου έχει εντοπιστεί ο επιβλαβής οργανισμός καραντίνας Ceratocystis platani  

13. Σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του που θα αναγράφει «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και θα 
περιέχει Συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας 

 
Σε περίπτωση που στο Φάκελο δεν περιέχονται όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, ο Φάκελος της 

Οικονομικής Προσφοράς δεν ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ. 
 
Άρθρο 6ο 
 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη τιμή. 
Τα πρακτικά της διαδικασίας, εγκρίνονται από το Δασαρχείο Ξάνθης.  Η ανακοίνωση  του αποτελέσματος θα γίνει 

στους συμμετέχοντες, με επιστολή από το Δασαρχείο Ξάνθης. Ο Μειοδότης υποχρεούται να παρουσιασθεί, σε διάστημα 
πέντε (5) ημερών, στο Δασαρχείο, για την υπογραφή του συμφωνητικού, αφού προσκομίσουν Εγγυητική Επιστολή καλής 
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εκτέλεσης αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο σύστασης Παρακαταθήκης του Ταμείου  Παρακαταθηκών και 
Δανείων. Το ύψος του ποσού αυτής ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συνολικής Δαπάνης ( χωρίς ΦΠΑ) ήτοι 285,00 € .  

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  πέντε (5) ημερών, ή άλλης προθεσμίας που θα καθορισθεί από 

την Υπηρεσία  (πάντως όχι μεγαλύτερη από ένα μήνα), ο Μειοδότης  υποχρεούται  να μεταφέρει τον Ισοπεδωτήρα στο 
Έργο που του υπέδειξε η Υπηρεσία και να κάνει έναρξη των εργασιών. 
 
Άρθρο 7ο. 
 

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. Σε περίπτωση που οι Επιβλέποντες το Έργο, διαπιστώσουν φθορά ενός εξαρτήματος που 
επιφέρει καθυστέρηση στην όλη εργασία απαιτούν  από τον  Εργολάβο την άμεση αντικατάστασή του. Ο εργολάβος  είναι  
υποχρεωμένος  να συμμορφωθεί χωρίς αντίρρηση. 
 
Άρθρο 8ο. 
 

Ο χειριστής του διαμορφωτήρα πρέπει να έχει της ανάλογης τάξης άδεια μηχανοδηγού – χειριστού μηχανήματος 
έργου. 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 των Υπαλλήλων που επιβλέπουν το Έργο, δεν προσέρχεται κανονικά στη 
εργασία, καθυστερεί αδικαιολόγητα ή δημιουργεί προβλήματα στο Εργοτάξιο. 
 
Άρθρο 9ο. 
 

Ο διαμορφωτήρας θα εργάζεται οκτώ (8) ώρες την ημέρα. Μπορεί όμως να εργάζεται και μέχρι δέκα (10) ώρες την 
ημέρα, ανάλογα με τις ανάγκες τις Υπηρεσίας τις καιρικές συνθήκες και την εποχή. Για εργασία άνω των δέκα ωρών 
απαιτείται να γίνει αλλαγή χειριστή. 

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

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 καθορίζει ο Επιστάτης ή Εργοδηγός το ωράριο του μηχανήματος, σύμφωνα με τις εντολές του επιβλέποντα 
Δασολόγου ή Δασοπόνου. 
 
Άρθρο 10ο. 
 

Κατά  τη διάρκεια της εργασίας μπορούν οι Επιβλέποντες να διατάζουν την προσωρινή παύση της, είτε γιατί υπάρχει 
στενότητα εργασίας στο Εργοτάξιο, είτε γιατί οι  καιρικές συνθήκες είναι ακατάλληλες, είτε γιατί  συντρέχει κάποιο άλλο 
γεγονός. Η προσωρινή αυτή παύση γνωστοποιείται προφορικά στον χειριστή του μηχανήματος ο οποίος ορίζεται και σαν 
μόνιμος αντίκλητος του εργολάβου. 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 ημέρες το μήνα, τότε καταβάλλεται 
αποζημίωση  (για τις επί πλέον ημέρες  υπολογιζόμενες  για οκτάωρο απασχόληση) ίση με το 1/3 του μισθώματος. 
 
Άρθρο 11ο. 
 

Αν ο 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 ημέρες. 

Για τις σοβαρές βλάβες θα χορηγεί η Υπηρεσία τον απαραίτητο χρόνο, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλει ο 
ενδιαφερόμενος. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών, σε περίπτωση 
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μεγαλύτερου απαραίτητου για την επισκευή χρόνου, ο Εργολάβος υποχρεούται να αντικαταστήσει το μηχάνημα με άλλο 
και για όσο χρονικό διάστημα  θα διαρκέσει η επισκευή, σε περίπτωση αδυναμίας ο Εργολάβος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Για κάθε βλάβη ή ζημιά που επέρχεται στο μηχάνημα, ως και για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί στο προσωπικό 
που χειρίζεται το μηχάνημα, ακέραιη την ευθύνη φέρει ο Εργολάβος ο οποίος είναι  υποχρεωμένος  να λαμβάνει όλα τα 
προληπτικά μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων. 
 
 
Άρθρο 12ο. 
 

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 Εργοδηγός ή Επιστάτης 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 Εργοδηγό ή Επιστάτη. 

Τις καρτέλες τις προμηθεύεται  ο Εργολάβος  ο οποίος  τις παραδίνει στον Εργοδηγό ή Επιστάτη του Έργου. Αυτός 
τις προσκομίζει στο Δασαρχείο όπου σφραγίζονται και υπογράφονται από τον Επιβλέποντα το Έργο Δασολόγο. 
Καρτέλες χωρίς υπογραφή και σφραγίδα είναι άκυρες. 
 
Άρθρο 13ο. 
 

Μετά το τέλος της ημερήσιας εργασίας, παραλαμβάνει ο Εργοδηγός ή Επιστάτης 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 18 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 
Επιστάτης ή Εργοδηγός 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 ώρες  εργασίας  που πραγματοποίησε το μηχάνημα και η 
δαπάνη που αντιστοιχεί στις ώρες αυτές. Το πρακτικό αυτό υπογράφουν ο Επιστάτης ή Εργοδηγός, ο Εργολάβος ή ο  
χειριστής του μηχανήματος και ο Επιβλέπων Δασολόγος, το Θεωρεί δε και ο Δασάρχης. 

Στην περίπτωση που ο Εργολάβος ή χειριστής του  μηχανήματος  αρνηθούν  να υπογράψουν την καρτέλα ή 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. 
Αν υπάρχει λόγος μπορεί να εκδοθούν και άλλα αντίγραφα. 

 
Άρθρο 14ο. 
 

Το μηχάνημα πρέπει να έχει απόδοση ίση με αυτήν που δηλώνεται στον Διαγωνισμό. Αν η απόδοση είναι 
μικρότερη της δηλωθείσας τότε είναι υποχρεωμένος ο Εργολάβος να την επαναφέρει στα κανονικά πλαίσια. 
 
Άρθρο 15ο. 
 

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. 
 
Άρθρο 16ο. 
 

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 Διαγωνισμό. 
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Στην περίπτωση της εκπτώσεως μετά την υπογραφή του Συμφωνητικού και εφ' όσον  υπάρχει ανάγκη έγκαιρης 

αποπεράτωσης του Έργου, μισθώνεται από την Υπηρεσία (Επιτροπή Διαγωνισμού), 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. 
Στις περιπτώσεις αυτές επιστρέφεται η κατατεθείσα εγγύηση. 

 
Άρθρο 17ο. 
 

Οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του Εργοδότη ή Επιστάτη και του Εργολάβου ή χειριστού επιλύει ο Επιβλέπων 
Δασολόγος ή ο Δασάρχης. 

Στην περίπτωση συνέχισης της διαφωνίας επιλαμβάνεται ο Διευθυντής Δασών ο οποίος εκδίδει σχετική 
Απόφαση. 
 
Άρθρο 18ο. 
 

Κάθε έγγραφο, απόφαση ή διαταγή της Υπηρεσίας προς τον Εργολάβο, θεωρούνται νομίμως επιδοθέντα, αν 
επιδοθούν με απόδειξη στον ίδιο, τον χειριστή του μηχανήματος ή στον Αστυνομικό Σταθμό της μόνίμης κατοικίας του. 

Κάθε αναφορά ή αίτηση του Εργολάβου προς το  Δασαρχείο Ξάνθης πρέπει να κατατίθεται στο Γραφείο 
πρωτοκόλλου του Δασαρχείου και να πρωτοκολλείται. 
 
Άρθρο 19ο. 
 

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

Οι Μειοδότες παραιτούνται κάθε αξιώσεως από απρόβλεπτη μεταβολή οικονομικών συνθηκών σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 388 του Αστικού κώδικα. 
 
Άρθρο 20ο. 
 

Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στο Διαγωνισμό είναι οριστικό και  δεν  υπόκειται σε αναπροσαρμογή, για 
οποιαδήποτε αιτία αλλαγής των οικονομικών μεγεθών (μισθοί, καύσιμα, ελαιολιπαντικά κ.λ.π.). 
 
Άρθρο 21ο. 
 
Τον Μειοδότη βαρύνουν, οι προς τρίτους κρατήσεις και τα έξοδα δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Τύπο. 
 
Άρθρο 22ο. 
 
Ο Φ.Π.Α θα καταβάλλεται στον Μειοδότη ο οποίος με ευθύνη του θα τον αποδίδει στις Αρμόδιες Αρχές. 
 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Συντάκτης 

 
 

Σταυρούλα Καψάλη 
Γεωτεχνικός – Δασολόγος με Α’ Βαθμό 

 Ο Δασάρχης Ξάνθης 
 
 

Χρήστος Μήλιος 
Γεωτεχνικός – Δασολόγος με Α’ Βαθμό  

 




