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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  Ε Κ Σ Κ Α Φ Ε Α -  Φ Ο Ρ Τ Ω Τ Η  
 

Προϋπολογισμού  7.700,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Άρθρο  1ο  

 
 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την λήψη εγγράφων προσφορών μετά από 

ανακοίνωση και άνευ δημοπρασίας για την ανάθεση μέσα στα όρια που θέτει το Π.Δ.437/81, και με 
εφαρμογή του αρθ. 9 παρ. 3 του ίδιου Π.Δ., για τη μίσθωση ενός (1) λαστιχοφόρου 

εκσκαφέα - φορτωτή  αργών υλικών  (αμμοχάλικου, γαιών, βράχων, ορυκτού, 
μεταλλικού κλπ) κάθε τύπου με υδραυλικό σύστημα ιπποδύναμης 60 HP και άνω, ο οποίος 
οφείλει να φέρει κουβά χωρητικότητας 0,80 Κ.Μ. και πάνω, και τσάπα ανοίγματος πάνω 

από 0,70 μ. με ωρομίσθιο, για την Συντήρηση-Βελτίωση Δασικού Οδικού δικτύου Δασικού 
Συμπλέγματος Δυτικά & Νοτιοδυτικά Λεκάνης Κ.Νευροκοπίου από το Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου. 

 
 Η μίσθωση θα γίνει για συνολική δαπάνη 6.260,16 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (7.700 € με ΦΠΑ) 

 

 Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81  άρθρο 9 παρ.1 και 3 «περί 
μελέτης και εκτέλεσης Δασοτεχνικών έργων».  
 

ΙΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    

 
Άρθρο  2ο 

 

 Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την 8268/30-06-2014 Απόφαση της Διεύθυνσης Δασών 
Δράμας. 
 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15 του μηνός Ιουλίου  του έτους 2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ 
και ώρα 10π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δασαρχείου 
Κ.Νευροκοπίου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων.  Στην κρίση της 
επιτροπής εναπόκειται η παράταση η όχι του χρόνου διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι μία ώρα 
(ανάλογα με την κανονική ροή των προσφορών)  πριν από την αποσφράγιση των προσφορών. 
 Σε περίπτωση που θα αποβεί άγονος ή ασύμφορος ή αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν 
διεξαχθεί η δημοπρασία την 15-07-2014, τότε θα διενεργηθεί την 22-07-2014, ημέρα 
ΤΡΙΤΗ και ώρα 10π.μ. στον ίδιο τόπο και με τους ίδιους όρους. 
 Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και το παρών τεύχος διατίθενται από το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου (οδός: 
Διοικητήριο Κ.Νευροκοπίου 66033 ), Πληροφορίες κ. Μαναρίδης Μιχαήλ τηλ.2523021042 & 
2523022239. 
 
 



 
Άρθρο  3ο 

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

 
 
 
 

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΚΡΙΣΗ 

 
 

Άρθρο  4ο 

 

 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 8 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 
Διαγωνισμού του Δασαρχείου Κ.Νευροκοπίου. 
  Η Προσφορά κάθε Διαγωνιζόμενου αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, οι οποίοι 
θα περιέχουν ο μεν πρώτος τα δικαιολογητικά συμμετοχής, και θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 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 15-07-2014 για τη μίσθωση 
ενός (1) λαστιχοφόρου εκσκαφέα - φορτωτή από το Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου  του 

…………….. (ονοματεπώνυμο διαγωνιζόμενου)», η πλήρης επαγγελματική διεύθυνση (οδός, 
αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως e-mail) του Προσφέροντος / Διαγωνιζόμενου. 
 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 / Διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. 
 Η Δημοπρατούσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη ούτε για το περιεχόμενο των φακέλων Προσφοράς, 
ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση υποβολής αυτών. 
 Δεν θα παραληφθούν προσφορές εκπρόθεσμες ούτε και αν η καθυστέρηση υποβολής τους 
αποδίδεται σε λόγους ανωτέρας βίας. 
 

Άρθρο  5ο 
 
 Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) 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 γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 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 Διαγωνισμού 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. 



 Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται, καταγράφονται στο 
πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο, και μονογράφονται. Στη συνέχεια 
αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και 
ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές προσφορές 
καταχωρούνται σε πίνακα ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ και αποτελεί μέρος του πρακτικού 
της. 
 Η Επιτροπή και 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 8 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 της τιμής για κάθε ώρα εργασίας. 
 Στις προσφορές θα αναγράφεται αριθμητικά και ολόγραφα χωρίς ξέσματα και 
διορθώσεις η τιμή σε Ευρώ κάθε ώρας εργασίας. 
 
 Η πρόκριση από την επιτροπή θα γίνει με βάση το μικρότερο συντελεστή, 

που θα προκύπτει από το πηλίκο της προσφερθείσης τιμής προς την ιπποδύναμη. 
Για τον υπολογισμό του συντελεστή ως ιπποδύναμη θα λαμβάνεται η ισχύς για 
τους εκσκαφείς 60-80 ίππων απο τη σύγκριση των προσφερομένων τιμών προς 

την ιπποδύναμη ήτοι απο το πηλίκο της προσφερόμενης τιμής δια της 
ιπποδυνάμεως. Οι εκσκαφείς ιπποδυνάμεως πάνω από 80 ίππων θα θεωρηθεί ότι 

έχουν ιπποδύναμη 80 ίππων.  
 Ο Μειοδότης θα αναδειχθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. Θα προκριθούν κατά σειρά οι 
προσφερόμενες τους μικρότερους συντελεστές κατά κατηγορία ,( λόγος προσφερόμενης τιμής και 
ιπποδυνάμεως) και εφόσον κριθούν συμφέρουσες στο Δημόσιο. 
 Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν τον ίδιο μικρότερο 
συντελεστή τότε θα γίνει κλήρωση, ενώπιον της επιτροπής, των διαγωνιζομένων, οπότε ο μειοδότης θα 
προκύψει από την κλήρωση. Προκειμένου για λαστιχοφόρους εκσκαφείς - φορτωτές πού 

απασχολήθηκαν κατά το παρελθόν στην Υπηρεσία με μειωμένη απόδοση, με πολλές καθυστερήσεις 
λόγω συνεχούς βλάβης, η Επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της να απορρίψει αυτούς, συγκρινόμενους 
με άλλους του αυτού τύπου, ιπποδύναμης και με το αυτό προσφερόμενο ωριαίο μίσθωμα ή και με 
μίσθωμα έως 10% ανώτερο. 
 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 Επειδή το έργο εκτελείται με βάση το άρθρο 9 Π.Δ. 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.Δ. 
 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.Δ. Η εφαρμογή 
της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.Δ. 
 Αν κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για έγκριση  
του αποτελέσματος  και κατακυρώνει στο μειοδότη.  
 



 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  6ο 

 
 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  7ο 

 
 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 8ο 
 
 Στο «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» απαραίτητα θα περιέχονται – με ποινή 
αποκλεισμού από το διαγωνισμό - τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
 α.  Υπεύθυνη δήλωση 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. Δεν έχει σχέση συγγένειας άμεσα η έμμεσα με τα μέλη της επιτροπής του διαγωνισμού η 

με υπαλλήλους της Υπηρεσίας. 

 

 β. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό μίας των αναγνωρισμένων Τραπεζών ή γραμμάτιο 
συστάσεως παρακαταθήκης του  Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων εκατόν τριάντα   
Ευρώ  (130€) και θα απευθύνεται στο Δασαρχείο Κ.Νευροκοπίου. 

 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. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, απαραίτητη είναι η προσκόμιση εταιρικού και 
πληρεξουσίου εκπροσώπησης στο διαγωνισμό, εκτός αν η προσφορά υπογράφεται από όλους τους 
συνιδιοκτήτες. 
 στ. Δήλωση σύμφωνα με το Ν.Δ1599/66 ΄΄περί ατομικής ευθύνης΄΄ ότι δεν χρησιμοποιήθηκε το 
μηχάνημα σε περιοχές οπού έχει εντοπισθεί ο επιβλαβής οργανισμός καραντίνας  Ceratocystis platani. 

 ζ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 
 η. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας . 
 θ. Βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών από το Ι.Κ.Α. εφόσον απασχολεί προσωπικό. 
 ι. Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης του Μ.Ε. 

 
κ. Ο σφραγισμένος φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιέχει συμπληρωμένο το 

έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 



Έγγραφη προσφορά  στην οποία θα αναγράφεται αναλυτικά: 
1)  Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. 
2)  Ολόγραφα και αριθμητικά η προσφερόμενη τιμή για κάθε ώρα εργασίας του μηχανήματος. 
3)  Ημερομηνία και 
4)  Υπογραφή 
Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο που από έξω θα γράφει τη λέξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

 
Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού και όλες οι σελίδες 
μονογράφονται από τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των 
προσφορών). Ακόμα κι αν αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ. – 
άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Επίσης, εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται από τον 
προσφέροντα μετά το άνοιγμα των προσφορών τα ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι 
σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος 
αποκλεισμού από τη δημοπρασία.   

Επισημαίνονται σχετικά με την οικονομική προσφορά τα εξής:  

Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων να συμπληρώσουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 
Αποκλείονται διαγωνιζόμενοι που δεν συμπληρώνουν ουσιώδες μέρος των στοιχείων της 
προσφοράς τους.  

 
 

Άρθρο  9ο 
 
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 15-07-2014  για τη μίσθωση ενός (1) λαστιχοφόρου εκσκαφέα - φορτωτή 

και θα απευθύνεται στο Δασαρχείο Κ.Νευροκοπιου, ισχύει και για επανάληψή του», 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 δε γίνεται δεκτή, αν έχει χρόνο ισχύος μικρότερο των επτά 
(7) μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 παρ. 2 & 3 του Π.Δ. 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 Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων. 
 
ΙV. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Άρθρο  10ο 
 
 Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού σε διάστημα μέχρις δύο (2) μηνών η υπηρεσία 
κοινοποιεί έγγραφα και με απόδειξη το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στους τελευταίους μειοδότες ή 
αντικλήτους, που υποχρεούνται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση να προσέλθουν για την 
υπογραφή του συμφωνητικού με την υπηρεσία. Για την υπογραφή του συμφωνητικού πρέπει να 
προσκομίσουν : 
 α. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού τριακοσίων 
είκοσι  (320) Ευρώ. Στην ανωτέρω εγγυητική θα αναγράφεται ότι θα ισχύει μέχρι να επιστραφεί από 
την υπηρεσία. 



 Με την προσκόμιση της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής, του επιστρέφεται η εγγύηση 
συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ΄επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα 
πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως του ύψους των και όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της παρούσης. 
 β. 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  11ο 
 
 Σε περίπτωση που ο μειοδότης, ύστερα από ειδοποίηση, δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών, κηρύσσεται έκπτωτος, 
και η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή προτείνεται ο 
επόμενος μειοδότης ή γίνεται νέα λήψη προσφορών. 
 
V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 

 
Άρθρο  12ο 

 
 Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού και μέσα σε τακτή προθεσμία, που ορίζει η Υπηρεσία 
μας με έγγραφό της προς τον εργολάβο, όπως θα ονομάζεται από τώρα ο ιδιοκτήτης του μηχανήματος, 
υποχρεούται να προσκομίσει το μηχάνημα για να ελεγχθεί από την υπηρεσία, αν πληρεί τους όρους 
της Σ.Υ. και στη συνέχεια ακολουθεί η εγκατάσταση του εργολάβου για την έναρξη των εργασιών. 
 

Σε περίπτωση που δεν φέρει το μηχάνημα για έλεγχο - εγκατάσταση - ξεκίνημα εργασιών 
ή το μηχάνημα δεν πληρεί τους όρους της παρούσης Σ.Υ. και εάν κατά τον πιο πάνω έλεγχο η κατά την 
διάρκεια της μίσθωσης διαπιστωθεί ασυμφωνία των στοιχείων της άδειας η των δηλουμένων ( τύπος-
σειρά κλπ ) από τα πραγματικά έτσι ώστε να έχει παραπλανηθεί η Υπηρεσία στον καθορισμό της 
ιπποδύναμης, ο εργολάβος κηρύσσεται έκπτωτος, και η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ 
του Δημοσίου. 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  13ο 
 
 Η διάρκεια μίσθωσης του λαστιχοφόρου εκσκαφέα - φορτωτή ορίζεται σε διακόσιες 

πενήντα (250) ώρες εργασίας με δυνατότητα αυξομείωσης των ωρών κατά 20% χωρίς να έχει 
δικαίωμα άρνησης ο εργολάβος. 
 Η χρονική περίοδος απασχόλησης του μηχανήματος θα είναι από την εγκατάστασή του μέχρι  
30 – 11 – 2013. Ο χρόνος εκτελέσεως των εργασιών είναι περιορισμένος λόγω των μεγάλων 
υψομέτρων και των δυσμενών καιρικών συνθηκών εξ αιτίας των οποίων υπάρχουν καθυστερήσεις και 
λόγω των δύσβατων, περιοχών, στην εκτέλεση των εργασιών, αντικειμενικές καταστάσεις που 
καθιστούν επείγουσες όλες τις εργασίες. 

 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 δεκαήμερου, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και λύεται η σύμβαση με όλες τις 
συνέπειες του άρθρου 29 της παρούσης. 
 Επίσης θα απασχολούνται πέντε (5) μέρες την εβδομάδα εκτός από Σάββατο και Κυριακή και 
τις επίσημες αργίες. Εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας μπορεί να υποχρεωθεί ο εργολάβος 



από τον επιβλέποντα Δασολόγο σε απασχόληση του μηχανήματος και τα Σαββατοκύριακα, με 

καταβολή της κανονικής ωριαίας αποζημίωσης για τις ώρες απασχόλησης του μηχανήματος χωρίς καμία 
προσαύξηση. 
 
 
 

Άρθρο  14ο 
 
 Η κανονική ημερήσια απασχόληση του μηχανήματος, ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες το οποίο 
μπορεί να αυξομειώνεται και συμψηφιστικά να είναι (40) ώρες την πενθήμερη εβδομάδα. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί αυτό με απόφαση του Δασάρχη Ν/πίου να αυξηθεί μέχρι 
τέσσερις(4) ώρες την ημέρα και αθροιστικά μέχρι εξήντα (60) ώρες την πενθήμερη εβδομάδα. Σε 
περίπτωση που λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ. η το μηχάνημα εργασθεί για χρόνο λιγότερο 
των οκτώ (8)ωρών θα καταβάλλεται ανάλογη αμοιβή για τις πραγματικές ώρες απασχόλησης αυτού στο 
έργο. 
Όσες φορές δεν χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα (Λαστιχοφόρος εκσκαφέας - φορτωτής) λόγω 

δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν καταβάλλεται μίσθωμα.  Εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες της 
Υπηρεσίας , μπορεί να υποχρεωθεί ο εργολάβος να απασχολεί το μηχάνημα του τα Σάββατα και τις 
Κυριακές και τις αργίες με την καταβολή κανονικής ωριαίας αποζημίωσης για οκτώ (8) ώρες 
απασχόλησης του μηχανήματος χωρίς καμία προσαύξηση . Οι ώρες αυτές καταβάλλονται πέρα από τις 
προβλεπόμενες παραπάνω σαράντα η εξήντα ώρες την εβδομάδα. 

 Κάθε εργολάβος εκμισθωτή υποχρεούται να απασχολήσει το μηχάνημα του σε οποιοδήποτε 
έργο αποφασίσει η Υπηρεσία. Εάν ορισμένοι εκμισθωτές μισθώσουν περισσότερα από ένα μηχανήματα , 
η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται να τα απασχολεί στο ίδιο έργο. Η προσφορά χαμηλότερων τιμών 
μισθώσεων δεν δεσμεύει την Υπηρεσία για ευνοϊκότερη μεταχείριση του εκμισθωτή (όσον αφορά το 
εργοτάξιο απασχολήσεως η το χρονικό διάστημα εργασίας). 
 

Άρθρο  15ο 
 
 Ο χειρισμός του λαστιχοφόρου εκσκαφέα - φορτωτή  θα γίνεται από έμπειρο χειριστή 

που θα έχει ανάλογο δίπλωμα. Σε περίπτωση που θα κριθεί ακατάλληλος από τον επιβλέποντα 
Δασολόγο , η Υπηρεσία θα ζητήσει την αντικατάσταση του , ο Δε εργολάβος υποχρεούται μέσα σε δέκα 
(10) μέρες από την έγγραφη ειδοποίηση να τον αντικαταστήσει. 
            Σε περίπτωση αδιαφορίας αντικατάστασης του χειριστή από τον ανάδοχο , το μηχάνημα παύει 
να εργάζεται με υπαιτιότητα του και ευθύνη του αναδόχου , χωρίς καμία απαίτηση για αποζημίωση. 
Μετά Δε από δεκαπέντε (15) μέρες από την παύση της εργασίας , ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με 
δική του υπαιτιότητα. 
 

Άρθρο  16ο 
 
 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 φθαρέντος 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 Δημοσίων 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 29. 
 



 
Άρθρο  17ο 

 
 Σε περίπτωση που το μηχάνημα υποστεί βλάβη ή φθορά τέτοια ώστε να προκαλείται 
καθυστέρηση περισσότερη από τρεις (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 29. 
 
 

 
Άρθρο  18ο 

 
 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  19ο 
 
 Η υπηρεσία καμιά ευθύνη δεν αναλαμβάνει για τη διαμονή ή μεταφορά ή εφοδιασμό του 
προσωπικού των μηχανημάτων, τη μεταφορά καυσίμων ανταλλακτικών κλπ. 
 

Άρθρο  20ο 
 
 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 πέντε (5) μέρες, αλλιώς ο επιβλέπων με έγγραφό του διακόπτει την εργασία 
του μηχανήματος, χωρίς καμία αποζημίωση, μέχρι που να επαναλειτουργήσει ο ωρομετρητής. Στην 

περίπτωση αυτή (πενθήμερο) οι ώρες εργασίας βεβαιώνονται από τους επιβλέποντες. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Άρθρο  21ο 
 
 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 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 29. 
 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 Δασολόγο ή Δασοπόνο 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. Σε περίπτωση που θα 

διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ψευδής αναγραφή η αλλοίωση των ωρών εργασίας , επάνω στην καρτέλα του 
χρονομετρητή , περικόπτονται όσες ώρες θεωρούνται από τον επιβλέποντα δασολόγο ως μη 
πραγματοποιηθείσες η μη παραγωγικές και η Υπηρεσία μπορεί να λύσει τη σύμβαση. 
 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  22ο 

 
 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. 
 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 29. 
 
 

Άρθρο  23ο 
 
 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  24ο 
 
 Οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του επιβλέποντα Δασολόγου και εργολάβου επιλύει ο 
Προϊστάμενος της υπηρεσίας. Σε περίπτωση, που ο εργολάβος δεν αποδεχθεί την απόφαση του 



Προϊσταμένου της υπηρεσίας, το θέμα επιλαμβάνεται ο Διευθυντής Δασών οποίος εκδίδει απόφαση που 
του κοινοποιείται, όπως ορίζεται στο άρθρο 25. 

 
 

Άρθρο  25ο 
 
 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 Δασαρχείο και θεωρούνται 
νόμιμα μόλις πρωτοκολληθούν. 

Άρθρο  26ο 
 
 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  27ο 
 Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά ή εφάπαξ, με βάση την επιμέτρηση του επιβλέποντα 
Δασολόγου, 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.Δ. 437/81 και αφού έχει προσκομίσει: 
 α) Των 15νθημερων δελτίων συνοδευόμενων από τα ημερήσια δελτία εργασίας. 
 β) Τιμολόγιο εργολάβου. 
 γ) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 
 δ) Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. ότι εκπλήρωσε τις οικονομικές του υποχρεώσεις. 
 ε) Τριπλότυπο είσπραξης προκαταβλητέου φόρου. 
 στ) Βεβαίωση καταβολής κράτησης 0,10% (για τις λειτουργικές ανάγκες  τής 
           ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημόσιων συμφάσεων ) Χαρτόσημο 3 % επί τις παραπάνω κράτησης   

και  ΟΓΑ 20 % επί χαρτοσήμου. 
 
 Από το δικαιούμενο ποσό περικόπτεται η δαπάνη για τυχόν σε βάρος του εργολάβου 
υφιστάμενα τελεσίδικα πρωτόδικα πρωτόκολλα καταλογισμού όπως ορίζει η παρούσα Συγγραφή 
Υποχρεώσεων. 
 Από το δικαιούμενο ποσό περικόπτεται σε βάρος του εργολάβου, η δαπάνη που προβλέπεται 
από τελεσίδικα πρωτόκολλα καταλογισμού. 
 

Άρθρο  28ο 
 
 Τον ανάδοχο βαρύνουν : 
 α) Η αρχική μεταφορά του μηχανήματος στον τόπο εργασίας και η επιστροφή αυτού από το 
τελευταίο σημείο οπού εργάζεται, στην έδρα του εργολάβου. 
 β) Κάθε βλάβη ή φθορά προερχόμενη από φυσιολογικό η τυχαίο γεγονός πού συμβαίνει στον 
διαμορφωτήρα, όπως και δαπάνες καυσίμων, αποζημίωση χειριστού και βοηθού, οι πάσης φύσεως 
επισκευές – συντηρήσεις και λειτουργίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. 
 γ) Οι κάθε λογής κρατήσεις και τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. Οι μεταφορές 
του λαστιχοφόρου εκσκαφέα - φορτωτή από σύμπλεγμα σε σύμπλεγμα και από εργοτάξιο σε 
εργοτάξιο. 
 Η μετακίνηση θα πραγματοποιείται με ιδία του μηχανήματος πορεία, ή με πλατφόρμα. 
 

Άρθρο  29ο 
 
 Λύση της σύμβασης και έκπτωση του εργολάβου πραγματοποιείται από την υπηρεσία : 
 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 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 εργολάβου. 
 Στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις (β1, β2) η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον 
εργολάβο. 

 
Άρθρο  30ο 

 
 Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου. 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. 
 

Κ.Νευροκόπι   30-05-2014 
Ο Συντάκτης ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ε.Γ.Γ.Α.Δ. 
Ο Δασάρχης Κ.Νευροκοπίου 
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Δασολόγος με Δ’  βαθμό 

ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                                                         
Δασολόγος με Β’ βαθμό 
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