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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Για την εκτέλεση εργασιών του Έργου : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΑΣΙΚΟ
ΦΥΤΩΡΙΟ

«ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

Προϋπολογισµός

ΤΟΥ

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΤΟΥΣ

2017.

Ο

του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.978,98 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων 2.801,07

Ευρώ για δαπάνη εργασιών, 504,19 Ευρώ για Γενικά έξοδα και Εργολαβικό Όφελος, 495,79 Ευρώ
για Απρόβλεπτα και 963,67 Ευρώ για Φ.Π.Α.
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τους ειδικούς συµβατικούς και τεχνικούς
όρους, εκτέλεσης του έργου σύµφωνα µε τη µελέτη που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία και τις
έγγραφες οδηγίες αυτής.

Aρθρο 1ο: -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
1.

Αντικείµενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών συντήρησης του

υπάρχοντος δασικού φυτευτικού υλικού και των υποδοµών του ∆ασικού Φυτωρίου Καλλιθέας,
όπως αυτές προβλέπονται στην σχετική µελέτη του έργου απολογιστικά, µε συνεργεία που θα
συγκροτεί ο Ανάδοχος,των οποίων ο αριθµός των εργατών θα καθορίζεται από την Υπηρεσία. Τα
εργαλεία και τα µηχανήµατα που απαιτούνται για την εκτέλεση των αναφεροµένων εργασιών θα
χορηγούνται από την Υπηρεσία.
2.

Αρχικό συµβατικό χρηµατικό αντικείµενο της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό που

περιλαµβάνεται στην σύµβαση του έργου.
Σε περίπτωση που κρίνει η Υπηρεσία ότι η εκτέλεση των φυτωριακών εργασιών µπορεί να
αντιµετωπιστει µε διαφορετικό τρόπο, µπορεί να λύσει την σύµβαση χωρίς καµµία υποχρέωση
απέναντι στον εργολάβο.
ΑΡΘΡΟ 2ο : -ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
α. Τα στοιχεία της κάθε Εργολαβίας είναι αυτά που καθορίζονται στην σχετική ∆ιακήρυξη.
β. Για κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από τα στοιχεία της Εργολαβίας ισχύουν οι διατάξεις
του Ν.∆ 86/1969 «Περί ∆ασικού Κώδικα», του Ν.998/1979 (Φ.Ε.Κ
Ν.1734/1987 (Φ.Ε.Κ Α’ 189/1987), του Π.∆
∆ασοτεχνικών έργων»

(Φ.Ε.Κ

Α’ 226/1979),

του

437/1981 «Περί Μελέτης και Εκτέλεσης

Α’ 120/1981) και του Π.∆ 146/1988 (Φ.Ε.Κ Α’ 65/1988)

«Περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα Έργων που
εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας».
Για την δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του,
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων, σε συνδυασµό µε αυτά της
παραγράφου β του παρόντος άρθρου
-Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων»
(Κ∆Ε), όπως ισχύει σήµερα.
- Ο ν. 4412/16
-Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86)
- Το έργο υπόκειται στις κρατήσειςi που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης της
κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.
- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες Αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις
οι οποίες αναφέρονται

ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της

παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα Απόφαση κ.λ.π) η οποία
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
ΑΡΘΡΟ 3ο: - ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
α. Για την κατασκευή του Έργου υπογράφεται σχετική Σύµβαση. Η Σύµβαση συνάπτεται µε βάση
την εγκριτική Απόφαση και τα τεύχη και τα σχέδια µε τα οποία διενεργήθηκε η ∆ηµοπρασία ή
αυτά που αναφέρονται στην εγκριτική Απόφαση
β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 µετά τον κατά νόµο
έλεγχο της διαδικασίας ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει µέσα σε
προθεσµία 15 ηµερών τα απαραίτητα επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά.
γ. Σύµφωνα µε το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την
υπογραφή της Σύµβασης µετά από πρόσκληση µέσα σε διάστηµα εντός είκοσι (20) ηµερών
δ.

Αν δεν προσέλθει ο Ανάδοχος για την υπογραφή της Σύµβασης κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 105 Ν.4412/16

ε. Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να δηλώσει την έδρα της
επιχείρησης την ακριβή διεύθυνσή της,σύµφωνα µε το άρθρο 135 Ν.4412/16
Σε περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης είναι διαφορετική από την έδρα της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει αντίκλητο κάτοικο της έδρας της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που

να

δηλώσει

ότι αποδέχεται το διορισµό του και να γίνει

αποδεκτός από την Υπηρεσία σύµφωνα µε το άρθρο 135 παρ.3 του Ν. 4412/16).
ΑΡΘΡΟ 4ο: - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ
•

Η άσκηση της επίβλεψης γίνεται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα ρυθµίζονται
στο άρθρο 136 του Ν.4412/16 και η άσκηση της επίβλεψης σε καµιά περίπτωση δεν µειώνει τις

ευθύνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τις ισχύουσες ∆ιατάξεις και την
Σύµβαση.
•

Ο ∆ιευθύνων από µέρους της Αναδόχου επιχείρησης τα Έργα, υποχρεούται µετά από
ειδοποίηση της Υπηρεσίας να συνοδεύει τους Υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή
επιθεωρούν τα έργα, κατά την µετάβαση για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των
έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής.

ΑΡΘΡΟ 5ο: - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
α. Τα έγγραφα κοινοποιούνται στον Ανάδοχο ή στον Αντίκλητό του σύµφωνα µε το άρθρου 135
του Ν. 4412/16
β. Η Ανάδοχος Επιχείρηση γνωστοποιεί στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία την νόµιµη εκπροσώπησή της
ή τους τυχόν

πληρεξούσιους. Όταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράµµατος, των

επιµετρήσεων, των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών των Πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών
µονάδας

νέων

εργασιών

(Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε)

των

Ανακεφαλαιωτικών

Πινάκων,

Συµπληρωµατικών Συµβάσεων, των Πιστοποιήσεων και της επιτόπου παρακολούθησης
∆ιοίκησης του Έργου,

ο Ανάδοχος µπορεί να εκπροσωπηθεί

των
και

µόνο από τεχνικό στέλεχος της

επιχείρησης η άλλον τεχνικό που έχει τα νόµιµα, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τις
σχετικές δυνατότητες. Ο ανωτέρω τεχνικός µπορεί να είναι ολικά ή µερικά και πληρεξούσιος ή
εκπρόσωπος του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 6ο: - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
•

Η χρονική διάρκεια της εργολαβίας (προθεσµία) ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες και αρχίζει από
την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης εφ' όσον οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες για τις
εργασίες που προβλέπονται.

•

Για την χορήγηση παράτασης προθεσµίας και την επιβολή ποινικών ρητρών εφαρµόζεται ότι
ορίζεται στα άρθρα 145,147 και 148 του Ν. 4412/16

ΑΡΘΡΟ 7ο : - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την υπογραφή της
Σύµβασης να συντάξει και να υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία το χρονοδιάγραµµα κατασκευής
του έργου µε βάση την συνολική και τις τµηµατικές προθεσµίες και να τηρήσει τα όσα ορίζονται
από τα άρθρα 145 και 147 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 8: - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί ηµερολόγιο του έργου σε βιβλιοδετηµένα
διπλότυπα αριθµηµένα φύλλα. Το ηµερολόγιο περιλαµβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο
146 του Ν. 4412/16 και θα τηρείται σύµφωνα µε το προαναφερόµενο άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 9ο: -

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ – Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων και κανονισµών για
την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε
οποιονδήποτε τρίτο και τη λήψη µέτρων προστασίας περιβάλλοντος. Σχετικά µε την λήψη
µέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωµένος να εκπονεί µε ευθύνη του κάθε σχετική µελέτη
(στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κ.λπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά
µέτρα. Επιπλέον ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας για
το έργο και να τηρεί Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) κατά την διάρκεια του έργου, το
οποίο θα αποτελεί και απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή σύµφωνα µε
την αρ. 433/119-9-00 Απόφαση του Υφυπουργού ΥΠΕΧΩ∆Ε.

ΑΡΘΡΟ 10ο: - ΦΟΡΟΙ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
•

Τον

Ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι,

τέλη,

κρατήσεις και οποιεσδήποτε

άλλες νόµιµες

επιβαρύνσεις όπως ισχύουν κατά τον χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.
•

Η δαπάνη Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.

•

Κατ' εξαίρεση αυξοµείωσης στο χαρτόσηµο των τιµολογίων ή άλλοι φόροι του ∆ηµοσίου που
βαρύνουν άµεσα το Εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον Ανάδοχο µόνο στα µέτρα που
ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν µεταγενέστερες αυξοµειώσεις,
αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα.

•

Τα προαναφερόµενα δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι
του φόρου αυτού.

Αρθρο 11ο: -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να εκτελέσει το έργο όπως αυτό και αν τροποποιηθεί κατά είδος
και ποσό από την Υπηρεσία.

Αρθρο 12ο: -ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Το προσωπικό που θα προσλαµβάνεται από τον ανάδοχο θα είναι της απόλυτης έγκρισης του
∆ασαρχείου Σταυρούπολης και η τεχνική κατάρτιση και ικανότητά του καθώς και η απόδοσή θα
ελέγχονται από τους επιστάτες των εργοταξίων της Υπηρεσίας και τον επιβλέποντα, οι οποίοι σε
περίπτωση που διαπιστώσουν ακαταλληλότητα µπορούν να ζητήσουν την αντικατάστασή τους.
Οι εργάτες θα είναι από τις γύρω περιοχές και θα προτιµηθούν αυτοί που δουλεύουν στις
αναδασώσεις ή φυτωριακές εργασίες, λόγω εξιδείκευσης των εργασιών. Η µεταφορά τους στα
εργοτάξια θα γίνεται µε ευθύνη και δαπάνη του εργολάβου.
Το προσωπικό που θα εργάζεται αποτελεί προσωπικό του αναδόχου εργολάβου και σε καµµία
περίπτωση δεν αποκτά εργασιακή σχέση µε την Υπηρεσία.

Αρθρο 13ο: -ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Τα µηχανήµατα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών, τα υλικά, καύσιµα,
λιπαντικά, τα εργαλεία, θα εξασφαλίζονται από την Υπηρεσία.
Οι χειριστές και οδηγοί θα είναι εφοδιασµένοι µε τις αντίστοιχες άδειες άσκησης του
αντίστοιχου επαγγέλµατος.
Μη φυσιολογικές φθορές των µηχανηµάτων και εργαλείων (ατυχήµατα, κακή χρήση κ.λ.π.)
επιβαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Αρθρο 14ο: -ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος της εργολαβίας έχει, απέναντι τόσο της Υπηρεσίας όσο και του προσωπικού, όλες
τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την συγκεκριµένη εργολαβία µε βάση τη διακήρυξη και τα
υπόλοιπα συµβατικά τεύχη και όσες καθορίζονται από την νοµοθεσία για τα δηµόσια έργα σχετικά
µε την πληρωµή και ασφάλιση προσωπικού, την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας
των διατάξεων και κανονισµών για πρόληψη ατυχηµάτων, λήψη µέτρων ασφάλειας κ.λ.π.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν είναι κάτοικος Ξάνθης οφείλει να ορίσει µε νόµιµη πράξη
εκπρόσωπό

του

στη

Ξάνθη

για

την

εκπλήρωση

των

υποχρεώσεων

του

έναντι

προσλαµβανοµένων απ' αυτόν εργατών (πληρωµή, επικόλληση ενσήµων, έκδοση

των

πράξεων

πρόσληψης - απόλυσης από τον Ο.Α.Ε.∆. κ.λ.π.).

Αρθρο 15ο:- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Tα όρια αµοιβής των εργαζοµένων και κατά ειδικότητα καθορίζονται σύµφωνα µε τις κάθε
φορά ισχύουσες αποφάσεις.
Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη, συντάσσει και υπογράφει τα στοιχεία που καθορίζει το
άρθρο 152 του Ν.4412/16 και υποβάλλει στην Υπηρεσία σε όσα αντίτυπα είναι απαραίτητο, σε
χρονικά διαστήµατα δέκα πέντε (15) ηµερών και µάλιστα στο τέλος κάθε δεκαπενθηµέρου του
µήνα, προκειµένου να γίνονται από την Υπηρεσία οι καταβολές σ' αυτόν του εργολαβικού
ανταλλάγµατος.
Στις

µισθοδοτικές

καταστάσεις

των

απολογιστικών

εργασιών

που

συνοδεύουν

τις

πιστοποιήσεις θα περιλαµβάνονται τα πραγµατικά ηµεροµίσθια και οι επιβαρύνσεις που ισχύουν
κάθε φορά.
Οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις και όλες οι τυχόν ισχύουσες κρατήσεις, εκτός φόρου
εισοδήµατος και τέλους χαρτοσήµου, καταβάλλονται από τον ανάδοχο και αποδίδονται σ' αυτόν και
µε το εργολαβικό ποσοστό, µειωµένο κατά την έκπτωση της δηµοπρασίας. Πρίν από την είσπραξη
κάθε λογαριασµού ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία
1. Αποδεικτικό καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του ΙΚΑ
2. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας
3. Βεβαίωση ενηµερότητας ΙΚΑ
5. Αποδεικτικά καταβολής εισφορών υπέρ υπερ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ (0,06%) και του αντίστοιχου
χαρτοσήµου (3%) και ΟΓΑ χαρτοσήµου

Αρθρο 16ο
Για κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από τα στοιχεία της εργολαβίας ισχύουν οι διατάξεις
που αφορούν την εκτέλεση δηµοσίων και δασοτεχνικών έργων.

Αρθρο 17ο
Ματαίωση της δηµοπρασίας για οποιονδήποτε λόγο δεν δηµιουργεί κανένα δικαίωµα στους
διαγωνιζόµενους.
Ξάνθη 25 Μαΐου 2017
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μ.Ε.Γ.Γ.Α.∆.Μ.Θ
Η

Συντάκτρια

Ο αναπληρωτής ∆ασάρχης
Σταρούπολης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
Γεωτεχνικός – ∆ασολόγος

ΒΑΦΕΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

µε Α’ Βαθµό

Γεωτεχνικός – ∆ασολόγος
µε Α΄Βαθµό
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