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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.Δ. 437/81, για τη μίσθωση με 
ωρομίσθιο ενός (1) διαμορφωτήρα (GRADER) ιπποδύναμης 100 HP και άνω), για την εκτέλεση 
των εργασιών  «Αντιπυρική προστασία δημοσίων  δασών και δασικών εκτάσεων –συντήρηση 
δασικού  οδικού  δικτύου  και  έργων  προστασίας  δασών  Δασαρχείου  Νιγρίτας-Μίσθωση  με 
ωρομίσθιο ενός διαμορφωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 100ΗΡ και άνω Η χρονική διάρκεια 
της μίσθωσης ορίζεται σε ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ (280) ώρες  εργασίας ± 30%. 

Άρθρο 2  ο  
.

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

μέχρι 31/12/2017.
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 ανάδοχος 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 
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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 5  ο  
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 ανάδοχος  υποχρεούται  να χρησιμοποιεί  το  μηχάνημά του σε όλα τα έργα και 
εργασίες, που εκτελεί η υπηρεσία (οδοποιία, αναδασώσεις, προστασία δασών κ.λ.π.).

Άρθρο 6  ο  
Ο χειρισμός του μηχανήματος θα γίνεται από έμπειρο χειριστή, που θα κατέχει και το 

ανάλογο δίπλωμα. Όταν κριθεί ακατάλληλος από τον επιβλέποντα Δασολόγο, η υπηρεσία θα 
ενημερώσει σχετικά, έγγραφα τον ανάδοχο, ο οποίος μέσα σε τακτή προθεσμία υποχρεούται  
να τον αντικαταστήσει.

Άρθρο 7  ο  
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 ανάδοχος υποχρεούται να 
συμμορφωθεί.

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

Σε  περίπτωση  που  η  απόδοση  του  μηχανήματος  δεν  είναι  ικανοποιητική  και  αν  ο 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 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 8  ο  
Σε περίπτωση που το μηχάνημα υποστεί βλάβη ή φθορά τέτοια ώστε να προκαλείται 

καθυστέρηση  περισσότερη  από  τρείς  (3)  μέρες,  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  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 9  ο  
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 ανάδοχος.

Το προσωπικό που θα απασχολεί ο εργολάβος δεν θα έχει καμία εργασιακή σχέση με 
την υπηρεσία, αλλά με τον ίδιο τον ανάδοχο, 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 ανάδοχο 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 10  ο  
Η υπηρεσία καμιά ευθύνη δεν αναλαμβάνει για τη διαμονή ή μεταφορά ή εφοδιασμό 

του προσωπικού των μηχανημάτων, τη μεταφορά καυσίμων ανταλλακτικών κλπ.

Άρθρο 11  ο  
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 ανάδοχος παραδίνει  στην υπηρεσία ανάλογο αριθμό δελτίων καρτελών μέτρησης 
των ωρών εργασίας.

Σε περίπτωση βλάβης του χρονομετρητή ο ανάδοχος 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 12  ο  
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 ανάδοχος και θεωρείται από τον επιβλέποντα Δασολόγο ή Δασοπόνο.

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 ανάδοχο, τον επιβλέποντα Δασολόγο ή Δασοπόνο και θεωρείται 
από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση άρνησης του χειριστού ή του αναδόχου 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 ανάδοχος και το τρίτο 
μπαίνει στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Άρθρο 13  ο  
Η  εργασία που  θα  εκτελεί  το  μηχάνημα,  θα  καθορίζεται  από  τον  επιβλέποντα 

Δασολόγο ή Δασοπόνο ή στον τόπο του έργου από τον εργοδηγό ή επιστάτη.
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Σε περίπτωση που ο ανάδοχος 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 14  ο  
Ο ανάδοχος 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 15  ο  
Οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του επιβλέποντα Δασολόγου και αναδόχου επιλύει  ο 

Προϊστάμενος της υπηρεσίας. Σε περίπτωση, που ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση του 
Προϊσταμένου της υπηρεσίας, το θέμα επιλαμβάνεται ο Διευθυντής Δασών ο οποίος εκδίδει 
απόφαση που κοινοποιείται στον ανάδοχο, όπως ορίζεται στο άρθρο 16.

Άρθρο 16  ο  
Κάθε  έγγραφο,  πρόσκληση  ή  διαταγή  της  υπηρεσίας  προς  τον  ανάδοχο  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  αναδόχου  πρέπει  να  κατατίθεται  στο  Δασαρχείο  και 
θεωρούνται νόμιμα μόλις πρωτοκολληθούν.

Άρθρο 17  ο  
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 18  ο  
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. Δαπάνες δημοσίευσης στον τύπο.
ε. Δαπάνη 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 ανάδοχο.

Άρθρο 19  ο  
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 Δημοσίου. 
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  Δημόσιο  από  τυχόν  διαφορές  του  μισθώματος 
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καταλογίζονται σε βάρος του εκπτώτου. Εισπράττεται το ποσό σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.Δ. «περί εισπράξεως Δημοσίων 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 Δασαρχείου.
β2.   Σε περίπτωση θανάτου του αναδόχου
Στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις (β1, β2) η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον 

ανάδοχο.

Άρθρο 20  ο  
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 

για την εκτέλεση εργασιών «Αντιπυρική προστασία δημοσίων  δασών και δασικών εκτάσεων –
συντήρηση  δασικού  οδικού  δικτύου  και  έργων  προστασίας  δασών  Δασαρχείου  Νιγρίτας-
Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός διαμορφωτήρα (GRADER) με ιπποδύναμη 100ΗΡ και άνω 
»ΚΩΔΙΚΟΣ   2014ΣΕ58400003  ΣΑΕ 584 του  Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων 2017 
(ΠΚ 20001ΣΕ08400000

Τα ποσά που  καταβάλλονται  στον  ανάδοχο  υπόκεινται  σε  ανάλογες  κρατήσεις  και 
αυτές βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τη υπηρεσία.

ΝΙΓΡΙΤΑ 16 – 08 - 2017
       Ο Συντάκτης    Ο Δασάρχης Νιγρίτας
 

   Φράγγος Χρήστος     Στογιάννου Φίλιππας
Δασολόγος με Α΄ βαθμό   Δασολόγος με Α΄ βαθμό
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