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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – Σχέδιο Σύµβασης (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 Θεσσαλονίκη, ………………….. 2020     

  

 Αριθ. Πρωτ:      

 

ΣΧΕ∆ΙΟ  

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ D8 ΜΕ RIPPER ΙΠΠΟ∆ΥΝΑΜΗΣ 270 ΗΡ ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΙΑ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΑΣΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ 

ΖΩΝΩΝ, ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ» 
ποσού (............... €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% . 

Στ… ………….. , σήµερα …………. 20.….  ηµέρα ……….     οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι : 

1. ……………….. µε την ιδιότητα του προϊσταµένου του ∆ασαρχείου …………………. 

2. ……………………………………………. µε έδρα τα ................... (ΑΦΜ ..................) ανάδοχος της προµήθειας  
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ D8 ΜΕ RIPPER ΙΠΠΟ∆ΥΝΑΜΗΣ 270 ΗΡ ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΙΑ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΑΣΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ 
ΖΩΝΩΝ, ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ» συµφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα : 

Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, αναθέτει στον προµηθευτή, για λογαριασµό του ∆ασαρχείου 
…………………, έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) όπως αυτές ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.  
3. Την ανάγκη του ∆ασαρχείου Θεσσαλονίκης για την ανωτέρω προµήθεια 
4. Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
5. Τις διατάξεις του Νόµου 4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ)”, όπως  ισχύουν σήµερα. 
6. Τη σχετική Μελέτη που συνέταξε το ∆ασαρχείο Θεσσαλονίκης και εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ. 

……………………. Απόφαση ∆/νσης ∆ασών …………………… 
7. Το από …………………. πρωτογενές αίτηµα του ΚΗΜ∆ΗΣ που έλαβε Α∆ΑΜ ...................... 
8. Την  αριθ. …………… απόφαση …………….. µε την οποία κατανεµήθηκε το ποσόν ………………€ από 

πιστώσεις ……………………… του προγράµµατος …………………….. 
9. Την αριθ. ………/……….20….. απόφαση της ∆/νσης ∆ασών ……………… για την έγκριση εκτέλεσης  της 

προµήθειας µε συνοπτικό διαγωνισµό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµό των όρων 

για την διενέργεια του διαγωνισµού  για την προµήθεια «ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ D8 
ΜΕ RIPPER ΙΠΠΟ∆ΥΝΑΜΗΣ 270 ΗΡ ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΑΣΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ, ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
∆ΑΣΟΥΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ» 

10. Την αριθ. Πρωτ…………...προκήρυξη διακήρυξης  
11. Την αριθ. Πρωτ…………….. διακήρυξη  
12. Τα Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  
13. Την αριθ. ................. απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  
14. Την αριθ......................... Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης  
15. Tην αριθ. ................... απόφαση της ∆/νσης ∆ασών …………… για την έγκριση του αποτελέσµατος 

του διαγωνισµού, που έλαβε Α∆Α ............... 
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16. Tην αριθ. .................. Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης του ......................... ποσού  
..................... € 

Αναθέτει στο δεύτερο  την παρακάτω  προµήθεια  ως εξής: 

Η παραλαβή της προµήθειας (ΜΙΣΘΩΣΗ)  θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής µετά από µακροσκοπικό 
έλεγχο (άρθρο 221 παραγ. 11 εδαφ. β. του 4412/2016 όπως αυτό ισχύει).  

Η εκτέλεση της σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε τις εντολές της αρµόδιας Υπηρεσίας και τους όρους που 
αναφέρονται στα λοιπά συµβατικά τεύχη, έως τέσσερις µήνες από την εποµένη ηµέρα υπογραφής της 
παρούσας σύµβασης, δηλαδή έως την ……………….. 2020. 

Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκριθεί στο σύνολο των προβλεπόµενων από τη σύµβαση υποχρεώσεων που 
θα του ζητηθούν. 

Σε περίπτωση µη απασχόλησης του µηχανήµατος έργου δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση. ∆εν 
περιλαµβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζηµίωση επιφυλακής. ∆εν οφείλεται στον Ανάδοχο καµία 
αποζηµίωση για οποιοδήποτε ποσοστό της σύµβασης που πιθανόν να µην εκτελεστεί, εάν αυτό είναι 
αποτέλεσµα ευνοϊκών καιρικών συνθηκών. 

Προϋπόθεση απασχόλησης του µηχανήµατος αποτελεί η ύπαρξη άδειας κυκλοφορίας και η νόµιµη 
κυκλοφορία τους. Υπεύθυνοι για την νόµιµη κυκλοφορία είναι µόνο οι κάτοχοι του µηχανήµατος έργου.       

Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε τροχαίο ατύχηµα ή ζηµία στη θέση 
εκτέλεσης των εργασιών συµβεί, οφειλόµενο σε αµέλεια ή µη λήψη των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας από 
τον ίδιο είτε από τους εργαζοµένους που απασχολεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Ακόµη ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να λάβει όλα τα µέτρα ασφάλειας για την πρόληψη ατυχηµάτων και την παροχή πρώτων 
βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό του προσωπικό. Όλα τα µηχανήµατα που θα απασχοληθούν στον 
αποχιονισµό θα πρέπει να είναι ασφαλισµένα, να έχουν πληρωµένα τα τέλη χρήσης – κυκλοφορίας και οι 
χειριστές να έχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (άδεια χειριστού κλπ.) και να είναι ασφαλισµένοι στους 
οικείους ασφαλιστικούς φορείς. Την ευθύνη τήρησης των παραπάνω φέρει πλήρως ο ανάδοχος. 

Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα, ανάλογα µε την εκτίµηση της, να χρησιµοποιεί τα µηχανήµατα του 
αναδόχου για την συντήρηση βατότητας όποτε και όπου κρίνει απαραίτητο, γεγονός το οποίο οφείλει να 
αποδέχεται ο Ανάδοχος. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις συµβατικές του υποχρεώσεις και στις εντολές της 
Υπηρεσίας, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δύναται, πέρα από την επιβολή των κυρώσεων, να προβαίνει σε 
εργασίες συντήρησης βατότητας µε µισθωµένα µηχανήµατα στις περιοχές δράσεις που αναφέρονται στη 
σύµβαση του Αναδόχου για την αντιµετώπιση των άµεσων αναγκών. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναµία του Αναδόχου να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του, µε ευθύνη του, 
θα καταλογίζονται σε βάρος του ποινικές ρήτρες κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί γενικότερη αδυναµία του Αναδόχου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, 
µε ευθύνη του σε βαθµό που να δηµιουργείται λειτουργικό πρόβληµα  στη συντήρηση βατότητας τµηµάτων 
του δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών, θα εφαρµόζονται σε βάρος του οι σχετικές µε την 
έκπτωση διατάξεις (άρθρο 203 του Ν.4412/2016). 

Πέραν των προαναφεροµένων περί ποινικών ρητρών και έκπτωσης του αναδόχου, επισηµαίνεται ιδιαιτέρως 
ότι ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για τυχόν ατύχηµα ή διακοπή της κυκλοφορίας που 
µπορεί να προκληθεί από τη µη τήρηση των ανωτέρω συµβατικών του υποχρεώσεων. 

Ο ανάδοχος έχει λάβει γνώση των δυσχερειών εκτέλεσης της σύµβασης και είναι απόλυτα ενήµερος των 
συνθηκών εκτέλεσης αυτής από κάθε πλευρά, όπως και των ενδεχοµένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, 
από οποιοδήποτε λόγο και ότι έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωριστεί καµία απαίτηση σχετική µε 
αποζηµίωση, κατά οποιοδήποτε τρόπο, λόγω των συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε 
είδους και τέλος ότι έχει µελετήσει, µε το σκοπό να συµµορφωθεί και τα λοιπά συµβατικά τεύχη που 
αποτελούν, τη βάση εκτέλεσης της σύµβασης. 

Έτσι συντάχθηκε το συµφωνητικό αυτό και αφού διαβάσθηκε υπογράφεται σε 4 αντίγραφα από τους 
συµβαλλόµενους ως εξής: 

 Η Αναπληρώτρια ∆ασάρχης Θεσσαλονίκης  Ο Ανάδοχος 
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