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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ)  

 

δηµοσίου παρ’ επιτροπής, µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κλειστές προσφορές για τη 

µίσθωση ενός (1) λαστιχοφόρου φορτωτή, ελάχιστης ιπποδύναµης 100 HP. 

 

 

            Το ∆ασαρχείο Κόνιτσας διακηρύσσει, ότι την 29-6-2010,  ηµέρα Τρίτη και ώρα 

11.00 (λήξη κατάθεσης προσφορών) και στα γραφεία του θα διενεργηθεί δηµόσιος, παρ’ 

επιτροπής µειοδοτικός διαγωνισµός, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 437/81, µε κλειστές 

προσφορές για τη µίσθωση ενός (1) λαστιχοφόρου φορτωτή, ελάχιστης ιπποδύναµης 100 

HP από Πιστώσεις Ειδικού Φορέα ∆ασών  (άρθρο 8 του Ν. 3208/2003) 

µε τους παρακάτω όρους & υποχρεώσεις: 

1) Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ιδιοκτήτες, συνιδιοκτήτες, διαχειριστές λαστιχοφόρων 

φορτωτών Μ.Ε. που διαθέτουν τιµολόγιο. 

2) Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό, κάθε ενδιαφερόµενος, πρέπει, µέσα στον ως άνω 

προκαθορισµένο χρόνο, να προσκοµίσει και να παραδώσει στην αρµόδια επιτροπή του 

διαγωνισµού και µέσα σε φάκελο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) ∆ήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να φαίνεται, ότι είναι ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης ή 

διαχειριστής του µηχανήµατος, το οποίο ενδιαφέρεται να εκµισθώσει και ότι, έλαβε 

γνώση των όρων της διακηρύξεως του διαγωνισµού και τους αποδέχεται. 

β) Άδεια κυκλοφορίας του µηχανήµατος ή θεωρηµένο φωτοανρίγραφο. 

γ) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή Γραµµάτιο του 

Ταµείου παρακαταθηκών και ∆ανείων, αξίας 2% επί της προϋπολογιζόµενης για µίσθωση 

δαπάνης, ως εγγύηση συµµετοχής (136,59 €). 

δ) ∆ελτίο φορολογικής ενηµερότητας του αρµόδιου Ταµείου. 

ε)  Εταιρικό ή νόµιµη εξουσιοδότηση όταν είναι περισσότεροι από έναν ιδιοκτήτες. 

στ) Βεβαίωση καταβολής των προβλεποµένων τελών για τα µηχανήµατα έργων. 

ζ) Βεβαίωση ΙΚΑ (µη οφειλής). 

η) Επίσης µέσα στον ίδιο φάκελο πρέπει να υπάρχει και ο φάκελος που θα περιέχει την 

προσφορά. Αυτός ο φάκελος, θα είναι επίσης σφραγισµένος (κλειστός) και θα 

αναγράφεται εξωτερικά το ονοµατεπώνυµο µειοδότη καθώς και την ένδειξη προσφορά . 

  3)   Σε περίπτωση που τα παραπάνω δεν είναι πλήρη, η προσφορά δεν γίνεται δεκτή. Επίσης 

υποβολή δικαιολογητικών για συµµετοχή στο διαγωνισµό µετά τον προκαθορισµένο 

χρόνο δεν γίνεται δεκτή. 

         Η προσφορά θα είναι έγγραφη, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο και υπογραµµένη, θα 

αναφέρεται σε µίσθωµα ανά ώρα εργασίας του µηχανήµατος και θα είναι αναγραµµένη 

αριθµητικώς και ολογράφως. 
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4) Τελευταίος µειοδότης αναδεικνύεται εκείνος που θα προσφέρει το µικρότερο ανά ΗΡ 

ωριαίο µίσθωµα. Το µίσθωµα αυτό σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

ανάλογο καθοριζόµενο από τις αναλύσεις τιµών.     

Η επιτροπή διατηρεί το νόµιµο δικαίωµά της να προτείνει την κατακύρωση του 

διαγωνισµού σ άλλον διαγωνιζόµενο από τον τελευταίο µειοδότη στις περιπτώσεις:   

α) Όταν οµόφωνα, έχει πλήρη αντίληψη σχετικά µε την απόδοση του προτεινόµενου για 

µίσθωση µηχανήµατος και 

β) Όταν ο τελευταίος µειοδότης έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή έχει αποδεσµευτεί για 

µειωµένη απόδοση. 

5) Ο τελευταίος µειοδότης, υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός µετά από πέντε 

(5) ηµέρες από την κοινοποίηση του αποτελέσµατος σ αυτόν, υποχρεώνεται να προσέλθει 

στην Υπηρεσία  για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, αφού πρώτα αντικαταστήσει 

την εγγύηση συµµετοχής µε εγγύηση καλής εκτέλεσης της αναλαµβανόµενης εργασίας 

ίσης προς το 5% της προϋπολογιζόµενης δαπάνης. Επίσης σε πέντε το πολύ ηµέρες µετά 

την υπογραφή του συµφωνητικού το µηχάνηµα θα είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας. 

Ο λαστιχοφόρος φορτωτής θα απασχοληθεί σε εργασίες: Συντήρησης – βελτίωσης 

(άρσης καταπτώσεων) του δασικού οδικού δικτύου των  ∆ηµοσίων δασών:  Πηγής - 

Ελευθέρου – Κόνιτσας – ∆ερβενίου Μοναστηρίου – Συνδ/του ∆άσους Κόνιτσας 

και για χρονικό διάστηµα που θα καθορισθεί µε την υπογραφή του συµφωνητικού και θα 

τελειώνει µε το πέρας των εργασιών, την εξάντληση των πιστώσεων που θα διατεθούν για 

το σκοπό αυτό, οπότε οι εργασίες διακόπτονται χωρίς δικαίωµα αποζηµίωσης του 

αναδόχου. 

7)   Η δαπάνη για τις παραπάνω εργασίες προϋπολογίζεται σε  6829,27 €  χωρίς ΦΠΑ. 

8)  Ο λαστιχοφόρος φορτωτής θα συνοδεύεται από εφεδρικά µικροανταλλακτικά, όπως 

φίλτρο λαδιού, πετρελαίου, διάφορα µπουλόνια κ.λ.π. ώστε να αποφεύγεται καθυστέρηση 

από την έλλειψή τους. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία διαπιστώσει φθορά ή βλάβη 

εξαρτήµατος, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αµέσως. Σε περίπτωση που 

ο λαστιχοφόρος φορτωτής δεν µπορεί να εργασθεί λόγω βλάβης, αυτή πρέπει να 

αποκαθίσταται το αργότερο σε 10 (δέκα) ηµέρες ειδάλλως πρέπει να αντικαθίσταται 

αµέσως µε άλλον φορτωτή αναλόγου τύπου και ιπποδύναµης. 

9) Η εργασία που θα εκτελεί ο φορτωτής θα καθορίζεται από τον επιβλέποντα της 

Υπηρεσίας ή τον επιστάτη του έργου, ο δε ανάδοχος ή χειριστής είναι υποχρεωµένος να 

συµµορφώνεται απολύτως προς τις υποδείξεις των επιβλεπόντων και της Υπηρεσίας 

γενικά. Σε περίπτωση που η απόδοση του µηχανήµατος κριθεί από την Υπηρεσία µη 

ικανοποιητική (µικρότερη της προβλεπόµενης από τις αναλύσεις τιµών Υπουργείου 

∆ηµοσίων Έργων για το είδος εκτελούµενης εργασίας) γνωστοποιείται εγγράφως από την 

Υπηρεσία στο µειοδότη ο οποίος υποχρεώνεται µέσα σε πέντε ηµέρες στην επαναφορά 

του µηχανήµατος στην προβλεπόµενη απόδοσή του, ή στην αντικατάστασή του µε άλλα 

ίδιου τύπου και ιπποδύναµης. Αν δεν συµµορφωθεί καταβάλλεται το µισό ωριαίο 

µίσθωµα µέχρι πέντε (5) ακόµα ηµέρες. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού αν και 

πάλι δεν συµµορφωθεί ο µειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος. Σε περίπτωση µετά τα 

ανωτέρω µίσθωσης άλλου µηχανήµατος η επιπλέον τιµή θα βαρύνει τον έκπτωτο, 

βεβαιώνεται στη ∆.Ο.Υ και θα εισπραχθεί σαν δηµόσιο έσοδο υπέρ του Κ.Τ.Γ.Κ. και 

∆ασών. 

10) Σαν βασικό ηµερήσιο ωράριο θεωρείται το 8ωρο, το οποίο µπορεί να αυξηθεί µε 

απόφαση του προϊσταµένου της Υπηρεσίας µέχρι δύο (2) ώρες ηµερησίως. Σε περίπτωση 

κακοκαιρίας, εφόσον το µηχάνηµα εργασθεί λιγότερο από 8 ώρες, θα αποζηµιωθεί για 

τόσες ώρες όσες εργάσθηκε. Τις Κυριακές και αργίες όπως και τα Σάββατα τα 

µηχανήµατα δεν θα εργάζονται παρ εκτός αν υπάρχει λόγος ανωτέρας βίας µπορεί να 

απασχοληθεί µε απόφαση του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας. 

11) Καµία αποζηµίωση  δεν δικαιούται ο ανάδοχος για καθυστέρηση εξ αιτίας της Υπηρεσίας    
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µέχρι τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες για κάθε µήνα. Εάν η καθυστέρηση είναι µεγαλύτερη 

από τρεις (3) ηµέρες και οφείλεται πάντα στην υπηρεσία, θα καταβάλλεται αποζηµίωση 

από την υπηρεσία ίση µε το 1/3 (ένα τρίτο) του µισθώµατος ανά ώρα και για οκτώ (8) 

ώρες την ηµέρα. Για καθυστέρηση εξ’ αιτίας κακοκαιρίας ή άλλης αιτίας, που δεν 

οφείλεται στην Υπηρεσία δεν θα καταβάλλεται αποζηµίωση (π.χ. επισκευές, εφοδιασµός, 

απουσία του χειριστή κ.λ.π.). 

12) Καθηµερινά, για το χρόνο εργασίας του µηχανήµατος (ώρες) θα συντάσσεται ηµερήσιο 

δελτίο , που θα υπογράφεται από τον επιστάτη του έργου και το χειριστή του µηχ/τος. 

 Με βάση τα ηµερήσια δελτία στο τέλος κάθε µήνα θα συντάσσεται συγκεντρωτικό 

δελτίο, όπου θα αναγράφονται λεπτοµερώς και αναλυτικά οι ώρες εργασίας για κάθε 

µέρα του µηχανήµατος, και θα υπογράφεται από τον επιστάτη του έργου, το χειριστή του 

µηχ/τος, τον επιβλέποντα του έργου και θα θεωρείται από τον προϊστάµενο της 

Υπηρεσίας. 

 Σε περίπτωση που αρνηθεί να υπογράψει ο χειριστής, θα γράφεται στη θέση της 

υπογραφής «Αρνήθηκε υπογραφή» και θα θεωρείται σαν κανονικό δικαιολογητικό για 

την διαδικασία πληρωµής. 

13) Η καταβολή του µισθώµατος θα γίνεται στο Α’ 15νθήµερο κάθε µήνα του προηγούµενου 

µήνα εκτός αν η Υπηρεσία στερείται χρηµάτων βάσει των εξής δικαιολογητικών: 

α) Των µηνιαίων δελτίων τα οποία θα συνοδεύονται από τα ηµερήσια  εργασίας. 

β)Τιµολογίου του εργολάβου. 

γ) Αποδεικτικού φορολογικής  ενηµερότητας. 

δ) Βεβαίωση ΙΚΑ «Περί εξόφλησης των προς αυτό υποχρεώσεων του». 

ε) Βεβαίωση ΦΠΑ από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

στ) Καταβολή 1,2% υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε και 0,6% υπέρ δικαιωµάτων δασολόγων , 

υπέρ Ε.Μ.Π. 0,5% , Φόρος Εισοδήµατος 1% και χαρτόσηµο 2,4% 

14) Το µίσθωµα που θα επιτευχθεί στον διαγωνισµό είναι οριστικό και δεν υπόκειται σε 

καµία αναπροσαρµογή ή προσαρµογή για οποιοδήποτε λόγο. 

15) Τον ανάδοχο επιβαρύνουν: 

α) Η αρχική µεταφορά του µηχανήµατος στο εργοτάξιο, οι ενδιάµεσες µεταφορές από 

δρόµο σε δρόµο και η επιστροφή αυτού από το τελευταίο σηµείο που εργάζεται στην 

έδρα του. 

β) Κάθε βλάβη ή φθορά του φορτωτή καθώς και οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και 

επισκευής. 

γ) Οι µισθοί, οι ασφάλειες του προσωπικού του καθώς και κάθε άλλη δαπάνη. 

δ) Η µεταφορά του προσωπικού του µηχανήµατος και ο εφοδιασµός του µε καύσιµα, 

ανταλλακτικά κλπ. 

ε) Ο χειριστής πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε δίπλωµα ανάλογο µε την κίνηση και 

λειτουργία του µισθωµένου µηχανήµατος. 

16) Για κάθε ατύχηµα στο προσωπικό του φορτωτή και κάθε τρίτου ακέραια την ευθύνη θα 

έχει ο ανάδοχος. Το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί από τον ανάδοχο, θα πρέπει 

υποχρεωτικά να είναι ασφαλισµένο στο ΙΚΑ. Για κάθε αποζηµίωση εξ’ αιτίας 

ατυχήµατος στο προσωπικό του µηχανήµατος και κάθε τρίτου, ο ανάδοχος έχει την 

ευθύνη εξ’ ολοκλήρου. 

17) Οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει µεταξύ του επιβλέποντα και του αναδόχου θα 

επιλαµβάνεται κατόπιν αιτήσεως του εργολάβου ο προϊστάµενος της Υπηρεσίας. Εάν και 

πάλι δε λυθεί η διαφωνία, ο ανάδοχος µε αίτηση του µπορεί να προσφύγει στο ∆/ντή 

∆ασών. 

18) Κάθε έγγραφο, πρόσκληση ή διαταγή της υπηρεσίας, προς τον ανάδοχο θεωρείται ότι 

επιδόθηκε νόµιµα, εάν επιδοθεί µε απόδειξη παραλαβής υπογεγραµµένη απ’ αυτόν ή από 

τον χειριστή του µηχανήµατος σε άρνηση δε και των δύο από το Αστυνοµικό Τµήµα, στο 

οποίο υπάγεται το έργο. Κάθε αίτηση ή αναφορά του εργολάβου θα υποβάλλεται στο 

∆ασαρχείο Κόνιτσας, θα θεωρείται δε ότι επιδόθηκε εφόσον πρωτοκολληθεί. 
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19) Παρατυπία ή µαταίωση ή µη κατακύρωση του διαγωνισµού δεν δηµιουργεί κανένα 

δικαίωµα ή απαίτηση για τον τελευταίο µειοδότη. Ο τελευταίος µειοδότης παραιτείται 

από κάθε αξίωση εξ’ αιτίας απρόβλεπτης µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα. 

20) Η ισχύς της προσφοράς είναι υποχρεωτική για όσους λάβουν µέρος στον διαγωνισµό και 

µέχρι τριάντα (30) ηµέρες µετά την διεξαγωγή του. 

21) Τον τελευταίο µειοδότη – ανάδοχο βαρύνουν: 

α) Οι νόµιµες κρατήσεις. 

β) Χαρτοσήµανση της σύµβασης. 

 Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει τον κύριο του έργου. 

Παράβαση ή µη εκπλήρωση οποιαδήποτε από τους παραπάνω όρους συνεπάγεται την 

έκπτωση του τελευταίου µειοδότη – αναδόχου και η εγγύηση του εκπίπτει υπέρ του 

δηµοσίου κατά τα προβλεπόµενα. 

Ο διαγωνισµός είναι τελειωτικός και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί ολικώς ή µερικώς άγονος ή ασύµφορος για 

το ∆ηµόσιο, θα επαναληφθεί την 7-7-2010, την ίδια ώρα και µε τους ίδιους της 

παρούσας όρους χωρίς άλλη δηµοσίευση. 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 

1) ∆ήµους: α) Κόνιτσας 

         β) Μαστοροχωρίων 

   Έδρες τους 

         

      Για τη δηµοσίευση µε τοιχοκόλληση και την  

      Αποστολή του σχετικού αποδεικτικού.   

 

2) Τµήµα εκτ/σης ∆ασοτεχνικών Έργων.  

Ενταυθα  

      Για τη δηµοσίευση µε τοιχοκόλληση στο  

      συνήθη χώρο ανακοινώσεως του ∆ασαρχείου, 

      µε σχετικό αποδεικτικό δηµοσίευσης. 

 

 3)  Περιφέρεια Ηπείρου 

      ∆/νση ∆ασών Ιωαννίνων 

      Μαρίκας  Κοτοπούλη        

      45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

      (Για ενηµέρωση) 

Μ.Ε.Γ.Γ.Π.ΗΠ. 

Ο 

Προϊστάµενος ∆ασαρχείου κ.α.α 

 

 

 

 

Γεώργιος Καράτζιος 

∆ασολόγος µε Β΄ βαθµό  


