
Σχέδιο Συμφωνητικού Σύμβασης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 

Κιλκίς. …-…-2021      

 

Αριθ. Πρωτ: ……..     

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

«Εκτέλεσης Εργασιών ¨αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας¨ της μελέτης: «Συντήρηση δασικού 
οδικού δικτύου και φρυγανεύσεις αντιπυρικού δικτύου  περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κιλκίς έτους 
2021» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2021 ποσού (............... €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% . 

 

Στο Κιλκίς, σήμερα …………. 2021  ημέρα ……….     οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι : 

1. ………………………………..………….. με την ιδιότητα του προϊσταμένου του Δασαρχείου Κιλκίς. 

2. ……………………………………………. με έδρα τ.. ................... (ΑΦΜ ..................) ανάδοχος Εκτέλεσης 
Εργασιών ¨αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας¨ της μελέτης: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου 
και φρυγανεύσεις αντιπυρικού δικτύου  περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κιλκίς έτους 2021», συμφώνησαν 
και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα : 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, για λογαριασμό του Δασαρχείου Κιλκίς, έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  
3. Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

4. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” όπως ισχύει. 

5. Του Π.Δ. 437/81 «περί Μελέτης και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων».  
6. Τη σχετική Μελέτη που συνέταξε το Δασαρχείο Κιλκίς και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 42393/13-4-

2021 (ΑΔΑ: ΨΛΨ9ΟΡ1Υ-Η3Κ) Απόφαση της Δ/νσης Δασών Κιλκίς. 
7. Το από 12192/23-10-2020 πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ που έλαβε ΑΔΑΜ ………………………. 
8. Την αριθ. 55800/23-12-2020 απόφαση Συντονιστή ΑΔΜΘ περί Θεώρησης και Έγκρισης Προγράμματος 

Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας  Διεύθυνσης Δασών Κιλκίς,  έτους  2021,  που  προτείνεται 
να χρηματοδοτηθεί από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ειδικό Φορέα  Δασών). 

9. Την αριθ. 2096/25-2-2021 απόφαση Συντονιστή ΑΔΑΜΘ ‘’Ορισμός Προϊσταμένης Αρχής, Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας και Τεχνικού Συμβουλίου των Δασικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση δασοτεχνικών έργων 
και εργασιών από διάθεση πιστώσεων των Δημοσίων Επενδύσεων και του Πράσινου Ταμείου για το έτος 
2021’’. 

10. Την αριθ. 36806/1151/15-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΝΛ4653Π8/4ΟΨ), απόφαση του ΥΠΕΝ με την οποία 
κατανεμήθηκε στο Δασαρχείο Κιλκίς το ποσόν 15.000,00 € από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου έτους 
2021 εκ του οποίου ποσοστό 10% ήτοι ποσό 1.500,00 € θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών κατά την εκτέλεση των εργασιών, κατόπιν σχετικής απόφασης του ΥΠΕΝ. 

11. Την αριθ. 83776/24-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΓΞΓΟΡ1Υ-ΠΘΘ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Κιλκίς για την έγκριση 
των τευχών δημοπράτησης» για την Εκτέλεση Εργασιών ¨Αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας¨ της 
μελέτης: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και φρυγανεύσεις αντιπυρικού δικτύου  περιοχής 
ευθύνης Δασαρχείου Κιλκίς έτους 2021», 

12. Την αριθ. Πρωτ. 84691/25-05-2021 (ΑΔΑ:6ΑΔΩΟΡ1Υ-ΝΝΤ) προκήρυξη διακήρυξης.  
13. Την αριθ. Πρωτ. 84691/25-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008653560)  διακήρυξη. 
14. Τα Πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού  
15. Την αριθ. ................. απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  
16. Την αριθ......................... Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης  



 

Σελίδα 2 

17. Tην αριθ. ................... απόφαση κατακύρωσης της Δ/νσης Δασών Κιλκίς για την έγκριση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού, που έλαβε ΑΔΑ ............... & ΑΔΑΜ: ………………………………….. 

18. Tην αριθ. .................. Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης του ......................... 
ποσού  ..................... € 

 
Αναθέτει  

στο δεύτερο την  Εκτέλεση Εργασιών ¨αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας¨ της μελέτης: 
«Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και φρυγανεύσεις αντιπυρικού δικτύου  περιοχής ευθύνης 

Δασαρχείου Κιλκίς έτους 2021»,  ως εξής: 

Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις εντολές της αρμόδιας Υπηρεσίας και τους όρους που 
αναφέρονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη, έως 60 ημέρες από την επομένη ημέρα υπογραφής της παρούσας 
σύμβασης, δηλαδή έως την ………………..2021. 

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό έως  ……………. 
(€) ……………………… …………………………………….. Το πιο πάνω συνολικό οικονομικό αντικείμενο περιλαμβάνει: 
Συνολική δαπάνη παροχής υπηρεσιών …………………. € και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%) ………€ 

Δεν περιλαμβάνονται γενικά έξοδα, ούτε εργολαβικό όφελος. Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκριθεί στο 
σύνολο των προβλεπόμενων από τη σύμβαση υποχρεώσεων που θα του ζητηθούν. 

Προϋπόθεση απασχόλησης των μηχανημάτων αποτελεί η ύπαρξη άδειας κυκλοφορίας και η νόμιμη 
κυκλοφορία τους. Υπεύθυνοι για την νόμιμη κυκλοφορία είναι μόνο οι κάτοχοι των μηχανημάτων 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  εκδήλωσης πυρκαγιάς και 
την παροχή πρώτων βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό του προσωπικό. Όλα τα μηχανήματα θα πρέπει να 
είναι ασφαλισμένα, να έχουν πληρωμένα τα τέλη χρήσης – κυκλοφορίας εφόσον απαιτείται και οι χειριστές 
να έχουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (άδεια χειριστή κ.λ.π) 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 Διευθύνουσα 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 με καταλογισμό της αντίστοιχης δαπάνης 
στον ανάδοχο. 

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. 

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: 

         Ο Δασάρχης Κιλκίς                                        Ο Ανάδοχος 

                          

                                            

                         ……………………………..                                       ……………………………..   


