
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων «Αντιπυρικής  Προστασίας  και οδοποιίας 
- Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου  ∆ασαρχείου  Σερρών έτους 2021   µε τη  µίσθωση  ενός (1)  
∆ιαµορφωτή γαιών  (GRADER) µε ιπποδύναµη 150 ΗΡ και άνω» 

 
Άρθρο 1ο – Αντικείµενο  

Η συγγραφή αυτή αφορά τη µίσθωση µηχανήµατος  έργου για συντήρηση βατότητας του 
δασικού οδικού δικτύου των περιοχών ∆ΗΜΟΣΙΟ ∆ΑΣΟΣ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ: ΛΑΪΛΙΑ –
ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ – ΞΗΡΟΤΟΠΟΥ – ΟΡΕΙΝΗΣ –ΕΛΑΙΩΝΑ& ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ  
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (Ε.Κ.Π.)  του ∆ασαρχείου Σερρών για την αντιπυρική περίοδο 
2021. Επίσης θα προβεί στη συντήρηση αντιπυρικών ζωνών πυροπροστασίας και 
αποκαταστάσεις οδών πρόσβασης προς τις δασικές εκτάσεις. Αφορά  εργασίες εκσκαφής 
χαλαρών εδαφών, καθαρισµός και µόρφωση τάφρου τριγωνικής διατοµής ή τάφρου ερείσµατος,  
άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος, καθαρισµός πρανών ανοιχτών εκσκαφών και κάθε 
είδους εργασία απαιτούµενη για την καλύτερη βατότητα. 
Η εκτέλεση της σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε τις εντολές της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και 
τους όρους που αναφέρονται στα λοιπά συµβατικά τεύχη. 

Σε περίπτωση µη απασχόλησης του µηχανήµατος έργου δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση. ∆εν 
περιλαµβάνονται γενικά έξοδα, ούτε αποζηµίωση επιφυλακής. 
 Προϋπόθεση απασχόλησης του  µηχανήµατος  αποτελεί η ύπαρξη άδειας κυκλοφορίας και η 
νόµιµη κυκλοφορία τους.  
Υπεύθυνοι για τη  νόµιµη κυκλοφορία είναι µόνο ο κάτοχος του µηχανήµατος  έργου. Σε 
περίπτωση ζηµιών ή οποιουδήποτε ατυχήµατος  ο ιδιοκτήτης  του µισθωµένου µηχανήµατος 
θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος και δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση. Επίσης σε περίπτωση 
ζηµιάς ή ατυχήµατος προς τρίτους ο ιδιοκτήτης του µηχανήµατος φέρει την αποκλειστική 
ευθύνη. 

 H συνολική δαπάνη των ανωτέρω ενεργειών ανέρχεται στο ποσόν των 20.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Ειδικού Φορέα 
∆ασών του Πράσινου  Ταµείου έτους  2021. 

Άρθρο 2ο – Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

Η  µίσθωση µηχανήµατος µε χειριστή θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή. 
Η διαδικασία θα διέπεται από τις διατάξεις : 
• Το Π.∆. 541/1978 όπως ισχύει σήµερα. 
• To Π.∆ 437/81 όπως ισχύει, σήµερα. 
• Ο Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά 
Θέµατα”, όπως ισχύει. 
• Ο Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
όπως ισχύει. 
• Ο Ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248) όπως 
ισχύει. 
• Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων 
συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42), όπως ισχύουν σήµερα. 
• Ο Ν. 3548/2007 “Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68), όπως ισχύει.  
• Το Π.∆. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185). 
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• Ο Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

• Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισµός των µελών τους µε κλήρωση». 

• Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓ∆Ε/τ. Υ.ΜΕ.∆Ι. «Εφαρµογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που 
αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων». 

• Η µε αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. ∆.Μ.Η.∆. «∆ιενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 
διεξαγωγή δηµοσίων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή 
προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του 
ν. 4024/2011 (Α’ 226). 

• Ο Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». 

• Ο Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
• Ο Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
• Ο Ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισµών συµµετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα». 

• Ο Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 
• Ο Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.  
• Το Π.∆. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία”. 
• Ο Ν. 4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις  που έχουν εκδοθεί 
προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την 
ερµηνεία του. 
• Το Π.∆. 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.   
• Ν. 4605/2019 (Α΄52) « Εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας  µε την οδηγία  (ΕΕ)  2016/943 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ………. – Μέτρα  για την επιτάχυνση  του Έργου του Υπουργείου  
Οικονοµίας  και Ανάπτυξης  και άλλες διατάξεις ». 

 

Επίσης  λήφθηκε υπόψη και η αριθµ. 40/2015 ΠΡΑΞΗ  ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VI Ι ΤΜΗΜΑ, σύµφωνα µε 
την οποία «ερείδονται επί µικτών συµβάσεων µίσθωσης οχήµατος και παροχής υπηρεσιών 
οδηγού - χειριστού αυτών, ο προέχων χαρακτήρας των οποίων είναι αυτός της µίσθωσης, 
για την οποία (µίσθωση) εφαρµόζονται οι ειδικές διατάξεις περί προµηθειών». 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη 
προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα 
στα έγγραφα της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
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κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµου, Π.∆., 
Υπουργικής Απόφασης, κ.λ.π.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, ισχύουν και υπερτερούν της 
παρούσας διακήρυξης. Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων 
ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείµενο της πρότυπης διακήρυξης) µπορούν να προστίθενται και να 
περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία 

 

Άρθρο 3ο- Εκτέλεση σύµβασης  
Η  µίσθωση µηχανήµατος µε χειριστή θα εκτελεστεί τµηµατικά και όποτε προκύπτει ανάγκη 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Ως χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται η 
διάρκεια ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) µηνών από την εποµένη της υπογραφής της σύµβασης. 
Άρθρο 4ο – Εγγυήσεις Συµµετοχής 
Α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής  
∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
Β. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
Το ύψος της εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύµβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. 
Οι παραπάνω εγγυήσεις θα είναι σύµφωνες µε το άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 5ο – Τεχνικά Στοιχεία Προσφορών 
 

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόµενου θα δίνονται:  
• Φωτοαντίγραφο της άδειας του µηχανήµατος. 
•  Φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συµβολαίου, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ την ηµέρα της 
δηµοπρασίας και να έχει επικυρωθεί αρµοδίως από συµβολαιογράφο ή δικηγόρο ή απλό 
φωτοαντίγραφο άνευ επικύρωσής του, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά του και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  
•  Σε περίπτωση που Τεχνικά Στοιχεία δεν αποτυπώνονται στην άδεια του µηχανήµατος θα πρέπει 
να υποβληθεί µαζί µε την άδεια µηχανήµατος έργου τεχνική έκθεση-περιγραφή από Μηχανολόγο ή 
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν 
αναφέρονται στην άδεια.  
1.  Παραστατικό πληρωµής Τελών Χρήσης Μ.Ε. για το έτος 2020 ή Βεβαίωση καταβολής Τελών 

Χρήσης Μ.Ε. για το έτος 2020 

  

•  Για τον χειριστή πρωτότυπη Άδεια Χειριστή Μηχανηµάτων Έργου η οποία θα αντικατασταθεί 
µε ακριβές φωτοαντίγραφο. 
•   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.  
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•  ∆ήλωση σύµφωνα µε το Ν.∆1599/66 ́ ΄περί ατοµικής ευθύνης΄΄ ότι δεν χρησιµοποιήθηκε το 
µηχάνηµα σε περιοχές οπού έχει εντοπισθεί ο επιβλαβής οργανισµός καραντίνας Ceratocystis platani.  

 

Άρθρο 6ο – Οικονοµικά  Στοιχεία Προσφορών 
Η προσφορά θα δίνεται λαµβάνοντας υπόψη τον  ΠΙΝΑΚΑ 1 & 2 µε τη θέση ευθύνης και 
τον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

Το ποσό προσφοράς (ωριαία αντιµισθία) θα είναι σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα αναγράφεται 
αριθµητικά και ολογράφως σε έντυπο που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που 
δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται ανά µηχάνηµα έργου και ανάδοχος θα κριθεί αυτός που 
θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή επί του προϋπολογισµού της µελέτης. Προσφορές που θα 
φέρουν τιµές µεγαλύτερες από τον προϋπολογισµό της µελέτης ανά µηχάνηµα,  κρίνονται 
απαράδεκτες και απορρίπτονται.  
Εάν η προσφερόµενη τιµή του µειοδότη (οικονοµικού φορέα) είναι µικρότερη από την αρχική 
τιµή µονάδος, όπως αυτή ορίζεται στο τιµολόγιο της Μελέτης και προκειµένου να επιτευχθεί η 
µέγιστη δυνατή αξιοποίηση της χορηγηθείσας πίστωσης δεδοµένων των αυξηµένων αναγκών 
συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών , τότε η επιτροπή εισηγείται ( µε 
το πρακτικό που συντάσσει) την αύξηση της ποσότητας των ωρών εργασίας του µηχανήµατος 
µέχρι του συνολικού ποσού της παρούσης δαπάνης (ήτοι 23.000,00 Ευρώ µε το Φ.Π.Α) η οποία 
αύξηση της ποσότητας δεν, µπορεί, σε κάθε περίπτωση να ξεπερνάει το 30% της αρχικής 
ποσότητας, σύµφωνα µε της διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 105 του Ν.4412/16 όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε µε την παρ.25 του άρθρου 107 του Ν. 4497/ 2017 (ΦΕΚ 171Α / 13-11-2017). 

Άρθρο 7ο  - Χρόνος Ισχύος Προσφορών  
Οι προσφορές για όλους όσους έχουν λάβει µέρος στο διαγωνισµό δεσµεύουν τους 
συµµετέχοντες για έξι (6 µήνες) από την ηµέρα του διαγωνισµού. Η παράταση της ισχύος της 
προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την 
προβλεπόµενη από τα έγγραφα της σύµβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη 
λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 
κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο 
συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν 
είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονοµικοί φoρείς. 
Άρθρο  8ο - Κατακύρωση – σύναψη σύµβασης 
1.Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή της 
σύναψης της σύµβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 360 επόµενα. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, µε αιτιολογηµένη 
εισήγησή του, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή 
µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, 
 2.Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν 
έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε 
τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. 
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 Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύµβασης επέρχονται 
εφόσον κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς 
µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή 
της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση 
ελέγχεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη 
σύµβαση.  
4.Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
 5.Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν 4412/2016. 

Άρθρο  9ο  - Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύµβασης 
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
 α) Σε περίπτωση προµήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού 
υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως 
ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο 
σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείµενο που παραδόθηκε υπολείπεται 
του συµβατικού, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο και έχει 
παρέλθει η καταληκτική ηµεροµηνία για την περαίωση της σύµβασης που έχει τεθεί στην 
διακήρυξη. 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 
γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις 
ή εκπτώσεις και 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 
και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

Άρθρο  10ο  -  Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης – Επιτροπή παραλαβής 
Η εκτέλεση της σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε τις εντολές της αρµόδιας Υπηρεσίας και τους 
όρους που αναφέρονται στα λοιπά συµβατικά τεύχη. 

Ως χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται η διάρκεια ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) µηνών από την εποµένη 
ηµέρα της υπογραφής της σύµβασης. 
Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκριθεί στο σύνολο των προβλεπόµενων από την σύµβαση 
υποχρεώσεων  που θα του ζητηθούν. 
Ο κάθε ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες σύµφωνα µε τον ΠΙΝΑΚΑ 1 & 2, µε τη θέση ευθύνης , 
τον ενδεικτικό προϋπολογισµό και την συναφθείσα σύµβαση. 

Η παραλαβή θα γίνει σύµφωνα µε τα άρθρα 206, 208, 209 του  Ν.4412/2016. 
Η παραλαβή θα γίνει από την προβλεπόµενη επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 221 του 
Ν.4412/2016. 
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Άρθρο  11ο  - Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου – Ανωτέρα βία 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του 
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου 
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: 
 α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 

 β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό 
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, 

 γ) στην περίπτωση δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε 
την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία 
εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. 
2. Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση παροχής υπηρεσιών 
κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική 
όχληση, η οποία µνηµονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαµβάνει συγκεκριµένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσµία για τη 
συµµόρφωσή του. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας 
της σύµβασης και πάντως όχι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία, που 
τέθηκε µε την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, κηρύσσεται 
έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας 
συµµόρφωσης, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι 
της µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση µε 
αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 
3. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύµβαση όταν: 
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε 
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
4. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 
επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, 
αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση 
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε 
µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την 
ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο 
από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε 
φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 
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Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των 
συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/216. 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε 
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και 
να προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

Άρθρο  12ο  - Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των 
υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους 
όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται 
για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού 
χρόνου, ο δε προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 
εκπρόθεσµης παράδοσης. 
Αν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που 
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε 
την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής 
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε είκοσι 
(20) ηµέρες από την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία 
αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα 
πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την εκπνοή της, µε απόφαση του αρµοδίου 
αποφαινοµένου οργάνου µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της 
συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή και η 
παράταση που χορηγήθηκε και ο προµηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο 
φορέας µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
3.Με απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν 
από την αντικατάστασή τους, µε την προϋπόθεση ο προµηθευτής να καταθέσει χρηµατική 
εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 
Άρθρο  13ο  - Τρόπος πληρωµής - Κρατήσεις 
Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών από την Υπηρεσία µας προς τον προµηθευτή θα 
γίνει αµέσως µετά την παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών, µε τις διαδικασίες που προβλέπει ο 
νόµος. Αυτή  θα είναι τµηµατική ή συνολική ανάλογα µε την περίπτωση,  όπως θα προβλέπεται 
από την σύµβαση και σύµφωνα µε το άρθρο 200 του Ν.4412/2016. 

Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και κάθε είδους φόρους 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

Άρθρο  14ο  -  Ειδικοί Όροι 
• Κατά το διάστηµα εκτέλεσης της σύµβασης θα τηρείται ηµερήσιο δελτίο Εργασίας 
µηχανήµατος καθηµερινά µε ευθύνη του αναδόχου και περιέρχεται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
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το αργότερο έως την µεθεπόµενη από την ηµέρα στην οποία αναφέρεται. Στο ηµερήσιο δελτίο 
Εργασίας µηχανήµατος  καταγράφονται απαραίτητα τα στοιχεία που αφορούν τις καιρικές 
συνθήκες που επικρατούν, το χρησιµοποιούµενο  µηχάνηµα καθώς και τις ώρες έναρξης και 
λήξης των εργασιών συντήρησης βατότητας. 
• Το ηµερήσιο δελτίο Εργασίας µηχανήµατος υπογράφεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής, όπως αυτοί θα οριστούν µε σχετική απόφαση  

• Κατά το διάστηµα εκτέλεσης της σύµβασης θα τηρούνται οι ώρες απασχόλησης του 
µηχανήµατος.  
• Το ηµερήσιο δελτίο Εργασίας µηχανήµατος και οι ώρες απασχόλησης του µηχανήµατος 
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών δαπανών.  
• Η Επιτροπή Παραλαβής που θα οριστεί, έχοντας υπόψη τα ηµερήσια δελτία Εργασίας 
µηχανήµατος , θα συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών.  
• Το µηχάνηµα πρέπει να πληροί   τις τεχνικές προδιαγραφές της Τεχνικής Περιγραφής.  
• Εάν κάποιο µηχάνηµα, µετά την υπογραφή της σύµβασης, δεν διατεθεί καθόλου ή διατεθεί 
αλλά δεν πληροί τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές και ο ανάδοχος δεν φροντίσει για τη 
συµµόρφωση του µηχανήµατος ή αντικατάστασή του, µετά από έλεγχο της επιτροπής και τη 
ρητή - έγγραφη εντολή που δόθηκε στον ανάδοχο, θα επιβληθεί στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση 
µε το άθροισµα: της αξίας των αντίστοιχων ωρών λειτουργίας του συγκεκριµένου µηχανήµατος 
οι οποίες υπολογίζονται ως το γινόµενο των : 1)το σύνολο των υλοποιηθεισών ωρών 
λειτουργίας κατά το πέρας της σύµβασης, από όλα τα µηχανήµατα (οµοειδούς εργασίας) και 2) 
της τιµής µονάδος / ώρα του µηχανήµατος κατά την προσφορά.  

• Εάν κατά την εκτέλεση της σύµβασης επιβάλλεται η άµεση αντικατάσταση µηχανήµατος του 
έργου εξαιτίας βλάβης ή άλλου κωλύµατος, αυτό µπορεί να γίνει, µετά την υποβολή σχετικής 
αίτησης  αναφερόµενης στους λόγους και η οποία θα συνοδεύεται από την άδεια κυκλοφορίας 
του νέου µηχανήµατος, µαζί µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα 
αναγράφεται ότι:  
α) το νέο µηχάνηµα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του αρχικού µηχανήµατος και είναι 
ισοδύναµό του. β) θα υπόκειται σε έλεγχο, όπως το αρχικό µηχάνηµα που αντικαθιστά. 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει ένα Συντονιστή για την εκτέλεση της σύµβασης. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να κοινοποιήσει στην Υπηρεσία πλήρη στοιχεία του συντονιστή 
(αριθµούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου και τηλεοµοιότυπου (ΦΑΞ). Ο συγκεκριµένος πρέπει 
να εξασφαλίζει τη δυνατότητα απρόσκοπτης επικοινωνίας µε την υπηρεσία.  

• Η έναρξη και το πέρας των εργασιών συντήρησης βατότητας θα γίνεται µε γραπτή ή 
προφορική εντολή από την Επιτροπή παρακολούθησης και Παραλαβής. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι οι χειριστές των µηχανηµάτων, τα µηχανήµατα, και ο 
συντονιστής, θα βρίσκονται το αργότερο σε 2 ώρες στην θέση εργασίας, µετά από σχετική 
εντολή.  

• 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.  



 

Σελίδα 9 

• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί γενικότερη αδυναµία του Αναδόχου να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του, µε ευθύνη του σε βαθµό που να δηµιουργείται λειτουργικό πρόβληµα  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.  
• Γενικά κατά την εκτέλεση της σύµβασης πρέπει να ληφθούν από τον ανάδοχο όλα τα 
αναγκαία µέτρα  µε δικές του δαπάνες για την αποφυγή οποιωνδήποτε ζηµιών. Γενικά, 
οποιαδήποτε ζηµιά η οποία οφείλεται σε αµέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο µε τον οποίο 
εκτελεί αυτός τη σύµβαση ή σε αµέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού του, βαρύνει 
αποκλειστικά τον ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει ολόκληρη την δαπάνη 
επανορθώσεως της ζηµιάς.  
• 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.  Το  µηχάνηµα  που θα απασχοληθεί  θα πρέπει να είναι ασφαλισµένο, να έχουν 
πληρωµένα τα τέλη χρήσης – κυκλοφορίας και ο χειριστής  να έχει  τα απαραίτητα τυπικά 
προσόντα (άδεια χειριστού κ.λ.π) και να είναι ασφαλισµένος  στους οικείους ασφαλιστικούς 
φορείς. Την ευθύνη τήρησης των παραπάνω φέρει πλήρως ο ανάδοχος.  

•  Με την υποβολή της προσφοράς του, προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόµενος 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.  Όπως έχει τονισθεί και σε 

άλλες θέσεις, ο ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί στο 
προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, στην θέση εκτέλεσης των εργασιών οφειλόµενες σε αµέλεια ή µη 

λήψη των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας. 
Σέρρες27/05 /2021 
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