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Άρθρο 1ο 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού 
σύµφωνα µε το άρθρα 117 & 177 του Ν. 4412/2016 και το Π.∆. 437/81, για τη µίσθωση µε 
ωροµίσθιο ενός (1) διαµορφωτήρα (GRADER) ιπποδύναµης 150 HP και άνω µε υδραυλικό 
σύστηµα χειρισµού και µε σύστηµα προώθησης (µπροστινό µαχαίρι), για την εκτέλεση των 
εργασιών «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας 
δασών-Συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου του ∆ασαρχείου Σερρών έτους 2017». Η 
χρονική διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε εκατό πενήντα (150) ώρες εργασίας ± 30%.  

 
Άρθρο 2ο 

. 
 
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 3ο 

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 4ο 
Η χρονική περίοδος απασχόλησης του µηχανήµατος θα είναι από την εγκατάστασή του 

µέχρι 31/10/2017 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 
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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 5ο 

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 6ο 

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 7ο 

Το µηχάνηµα πρέπει να συνοδεύεται από εφεδρικά ανταλλακτικά, όπως, φίλτρο 
λαδιού, πετρελαίου, ακρολεπίδες, µπουλόνια κλπ, ώστε να επισκευάζονται έγκαιρα οι 
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 8ο 

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 9ο 

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. 
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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 10ο 

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

 
Άρθρο 11ο 

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 12ο 

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. 

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 13ο 

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. 
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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 14ο 

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 15ο 

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 16. 

 
Άρθρο 16ο 

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 17ο 

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. 

 

Άρθρο 18ο 
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 19ο 
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 
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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. 
β2.   Σε περίπτωση θανάτου του εργολάβου. 
Στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις (β1, β2) η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον 

εργολάβο. 
 

 
Άρθρο 20ο 

Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, 
για την εκτέλεση του έργου «Επείγουσες εργασίες συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και 
έργων προστασίας δασών», µε κωδικό αριθµό 2014ΕΠ50800003 της ΣΑΕΠ 508. Τα ποσά που 
καταβάλλονται στον εργολάβο υπόκεινται σε ανάλογες κρατήσεις και αυτές βαρύνουν τον 
εργολάβο. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τη υπηρεσία. 

 
Σέρρες,12/07/2017 
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