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ΕΡΓΟ:  «Εκτέλεση Φυτωριακών Εργασιών στο ∆ασικό 

Φυτώριο Χρυσούπολης για το έτος 2017» 

  

 

ΠΡΟ˴ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

 

9.969,54 € 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 
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ΓΕΝΙΚΑ.- 

 Η παρούσα Ε.Σ.Υ. περιλαµβάνει: 

Α.-  Τους συµβατικούς όρους, (άρθρα 1-18) 

Β.-  Τεχνική περιγραφή  

Γ.- Τιµολόγιο  

∆. – Πρὁπολογισµός έργου  

Ματαίωση της δηµοπρασίας για οποιοδήποτε λόγο δεν δηµιουργεί κανένα δικαίωµα 

στους διαγωνιζόµενους. 

 

΄Αρθρον 1ον. 

Αντικείµενο. 

Αντικείµενο της παρούσας είναι η εκτέλεση απολογιστικά µε συνεργεία 

ανειδίκευτων εργατών που συγκροτούνται µεριµνά του αναδόχου όλων των 

εργασιών όπως, σκαλίσµατα, ποτίσµατα, κλαδέµατα φυτών και γενικά κάθε 

εργασία στα φυτώρια που ορίζεται από τον επιβλέποντα και εγκρίνεται από τον 

∆/ντή της Υπηρεσίας. 

Επίσης οι εργασίες θα εκτελεσθούν από τα ανάλογα συνεργεία στον κατάλληλο 

χρόνο, για την επιτυχία των φυτωριακών εργασιών. Αυτά θα είναι ένα (συνεργείο) 

το κατωτέρω: 

Η µεταφορά των εργατών στα φυτώρια και η επιστροφή τους θα γίνεται µε δικά 

τους µεταφορικά µέσα. 

Ώρες εργασίας  7,30 π.µ έως 3,00 µ.µ όλες τις ηµέρες εκτός Σαββάτου και 

Κυριακής. 

Αρχικό συµβατικό αντικείµενο της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό που 

περιλαµβάνεται στην σύµβαση. 

 

΄Αρθρο 2ον. 

Προθεσµίες. Παράταση. 

 

Η υπογραφή της σύµβασης γίνεται µέσα στον προβλεπόµενο χρόνο από το 

άρθρο 26 παρ. 2 του Π.∆. 609/85 και την παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.∆. 

437/1981. 

Η έναρξη των εργασιών δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν των 15 ηµερών από της 

υπογραφής της σύµβασης.  
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Η χρονική διάρκεια της σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

σύµβασης και περαιώνεται σε διάστηµα τριών (3) µηνών.  

Οι τµηµατικές προθεσµίες είναι ανάλογες µε τις ανάγκες της υπηρεσίας σε 

εργατοτεχνικό προσωπικό για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών µέσα στο 

χρόνο της εργολαβίας. 

Η σύµβαση µπορεί να καθορίζει και διαφορετική ηµέρα έναρξης των εργασιών 

ακόµα και πριν από την ανωτέρω ηµεροµηνία, οπωσδήποτε όµως µετά την 

ηµεροµηνία κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 

∆εν αποκλείεται και µείωση της προθεσµίας περαίωσης των εργασιών εφόσον 

αντικειµενικοί λόγοι το υπαγορεύουν. 

 

΄Αρθρον 3ον. 

Εργατοτεχνικό προσωπικό εκτέλεσης των εργασιών.. 

Το προσωπικό που θα προσλαµβάνεται µε µερίµνα του αναδόχου θα είναι της 

απόλυτης έγκρισης του ∆ασαρχείου Καβάλας. Η τεχνική του κατάρτιση και η 

απόδοσή του  θα ελέγχονται από τον επιβλέποντα ∆ασολόγο ή ∆ασοπόνο και τον 

επιστάτη του φυτωρίου οι οποίοι σε περίπτωση ακαταλληλότητας θα επιβάλλουν 

την αντικατάστασή του (άρθρο 42 παρ. 2 Π.∆. 609/85).  

Οπωσδήποτε ο ανάδοχος θα επιλέγει το προσωπικό από τις πλησιέστερες 

περιοχές και από αυτές εκείνο που έχει κάποια πείρα γιατί εργάσθηκε σε τέτοιες 

εργασίες παλαιότερα και είναι εξακριβωµένη η ποιότητα και ποσότητα της 

εργασίας του. 

Το προσωπικό που θα εργάζεται είναι προσωπικό του αναδόχου, και σε καµία 

περίπτωση δεν αποκτά κανενός είδους εργασιακή σχέση µε το ∆ηµόσιο. 

 

΄Αρθρον 4ον. 

Σχέδιο και Φάκελος ασφάλειας και υγείας ( Φ.Α.Υ.) 

Θα τηρηθεί το εγκεκριµένο σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας λειτουργίας 

των δασικών φυτωρίων. 

 

΄Αρθρον 5ον. 

Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου. 

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει τόσο απέναντι της υπηρεσίας όσο και του προσωπικού, 

όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την συγκεκριµένη σύµβαση µε βάση την 

διακήρυξη και τα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη και όσες άλλες καθορίζονται από τη 

νοµοθεσία για τα δηµόσια έργα και ειδικά στο άρθρο 34 του Π.∆. 609/85 σχετικά µε 

την πληρωµή και ασφάλιση του προσωπικού, την τήρηση των διατάξεων της 
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εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη των 

αδικηµάτων, την λήψη των µέτρων ασφαλείας κ.λ.π. 

 

Άρθρον 6ον. 

Πληρωµές.  

Ο ανάδοχος µε δική του ευθύνη συντάσσει και υπογράφει τα στοιχεία που 

καθορίζουν τα άρθρα 40 και 42 του Π.∆. 609/85 και τα υποβάλλει στην υπηρεσία 

σε όσα αντίτυπα είναι απαραίτητο σε χρονικά διαστήµατα τριάντα ηµερών (30) και 

µάλιστα στην αρχή του επόµενου µήνα, προκειµένου να γίνεται από την υπηρεσία η 

εκκαθάριση της δαπάνης. 

Στις µισθοδοτικές καταστάσεις των απολογιστικών εργασιών περιλαµβάνονται 

βάσει των πραγµατικών ηµεροµισθίων και των επιβαρύνσεων που ισχύουν 

αναλυτικά τα εξής; 

α.- Η εργατική δαπάνη βάσει των ηµεροµισθίων που πραγµατοποιήθηκαν και των 

τυχόν υποχρεωτικά καταβαλλόµενων για εορτές, ασθένεια, κ.λ.π.. 

β.- Η δαπάνη ασφάλισης στο ΙΚΑ µαζί µε τις τριετίες αποδεικνυόµενες από τις 

σχετικές βεβαιώσεις, καθώς και το επίδοµα γάµου. 

γ.- Η δαπάνη που αντιστοιχεί στις επιβαρύνσεις των εργαζοµένων και του 

εργοδότου 

(αναδόχου) όπως εισφορά στο ΙΚΑ, χαρτόσηµο, φόρος µισθωτών υπηρεσιών, 

επικουρικών ταµείων, δωροσήµων  κ.λ.π., παρακρατείται από τον ανάδοχο και 

καταβάλλεται αρµοδίως. 

δ.- Η κράτηση για το ΤΣΜΕ∆Ε και τα δικαιώµατα δασολόγων του Ν. 2166/93 

αρθρ.27 παρ. 34. 

Όλες οι ανωτέρω δαπάνες (κρατήσεις) προστίθενται στην δαπάνη και 

καταβάλλονται στον ανάδοχο. 

Για την εκκαθάριση της δαπάνης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην 

υπηρεσία τα κατωτέρω παραστατικά στοιχεία : 

α.- Κατάσταση µισθοδοσίας των εργατών ενυπόγραφες από τους δικαιούχους και 

υπογεγραµµένες από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα ∆ασολόγο και τον 

πρὀστάµενο της Υπηρεσίας. 

β.- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του ΙΚΑ. 

γ.- Βεβαίωση  φορολογικής ενηµερότητας. 

δ.- Αποδεικτικό παρακράτησης εργολαβικού φόρου  3%. 

ε.- Αντίγραφο αίτησης - βεβαίωσης αγοράς ενσήµων. 



5 

 

στ.- Βεβαίωση της αρµοδίας ∆ΟΥ για την εκπλήρωση  των υποχρεώσεων του 

αναδόχου για τον ΦΠΑ σύµφωνα µε την 1102259/8357/0014 ΠΟΛ. : 1258 από 

29.7.1993 απόφαση Υπουργείου Οικονοµικών. 

ζ.- Κράτηση 6%ο  σύµφωνα µε το άρθ. 27 παρ. 34 του Ν. 2166/93. 

 

Άρθρον 7ον. 

Ισχύς διατάξεων. 

Για κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν την 

εκτέλεση των δηµόσιων έργων. 

΄Άρθρον 8ον. 

Ματαίωση διαγωνισµού. 

Ματαίωση του διαγωνισµού δεν δηµιουργεί κανένα δικαίωµα στους 

ενδιαφερόµενους. 

 

Καβάλα, Απρίλιος 2017 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Η  Συντάξασα 

 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Αγάθη Κυρδίου  

∆ασολόγος µε Α΄ βαθµό 

 

 

 

 

 

Η ∆ασάρχης Καβάλας 

 

 

Ζωή Γεωργούση  

∆ασολόγος µε Α΄ βαθµό  

 

 

 

 

 




