
            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ/  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ  
& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 

Επείγουσες εργασίες ενσωµάτωσης των 
Αντιρρήσεων σε Βάση ∆εδοµένων και 
εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασµάτων 
σε περιβάλλον Γεωγραφικών 
Συστηµάτων Πληροφοριών, στα πλαίσια 
της ανάρτησης των δασικών χαρτών 
για την προστασία των δασών και των 
δασικών εκτάσεων  περιοχής 
αρµοδιότητας Α∆Μ-Θ στις  Π.Ε της 
Α.Μ.Θ 
 

 ΥΠΟΕΡΓΟ: Επείγουσες εργασίες ενσωµάτωσης των 
Αντιρρήσεων σε Βάση ∆εδοµένων και 
εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασµάτων 
σε περιβάλλον Γεωγραφικών 
Συστηµάτων Πληροφοριών, των δασών 
και των δασικών εκτάσεων στην Π.Ε 
Ξάνθης έτους 2017 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   29.700,00 (µε ΦΠΑ)  

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 

 
Π.∆.Ε /Σ.Α.Μ.Π 031 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τους ειδικούς συµβατικούς και 
τεχνικούς όρους, σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους όρους της, 
υπ'αριθ. Α 67/Γ.Γ.∆./1257/679/4/11-3-1974 Εγκυκλίου Αποφάσεως του Υπ.∆ηµ.Έργων 
εγκριθείσης Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και σύµφωνα µε τα λοιπά συµβατικά τεύχη 
και τις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας, θα πραγµατοποιηθεί  εκτέλεση του έργου 
«Επείγουσες εργασίες ενσωµάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση ∆εδοµένων και εξαγωγή 
Τοπογραφικών Αποσπασµάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, στα πλαίσια 
της ανάρτησης των δασικών χαρτών για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων  
περιοχής αρµοδιότητας Α∆Μ-Θ στις  Π.Ε της Α.Μ.Θ» υποέργου «Επείγουσες εργασίες ενσωµάτωσης 
των Αντιρρήσεων σε Βάση ∆εδοµένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασµάτων σε περιβάλλον 
Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων στην Π.Ε Ξάνθης 
έτους 2017» από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί.  
 
Ο Προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 29.700,00€, συµπεριλαµβανοµένης της 
δαπάνης Φ.Π.Α. (24%).  
 

Άρθρο 1ο Αντικείµενο εργολαβίας 
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η εκτέλεση του εκτέλεση του ανωτέρω υποέργου, , µε συνεργεία που 
θα συγκροτήσει ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από την ∆ιακήρυξη.  
 

Άρθρο 2ο  Νοµοθετικό πλαίσιο 
 Η διαδικασία, η σύµβαση και όλες οι ενέργειες που αφορούν στην εκτέλεση και την παραλαβή των 
εργασιών και τις πληρωµές, διέπονται από τα παρακάτω νοµοθετήµατα:  

1. Ν.4412/16 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

2. Το Π.∆ 437/81 όπως ισχύει 

3. Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων συµβάσεων και κεντρικού 

ηλεκτρονικού µητρώου δηµοσίων συµβάσεων»  

4. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.  
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5. 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». 

6.  Ν. 4013/2011 άρθρο 4 παρ. 3 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 61 του Ν. 

4146/13 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 και ισχύει σήµερα 

κράτηση 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων  

7. Τη µε αριθµ. 146776/2459/21-10-2016 Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «Καθορισµού  θεµάτων σχετικών µε την παράγραφο 1 

εδάφια β,γ,δ και ε του άρθρου 21 του Ν.3889/2010» όπως ισχύει που δηµοσιεύτηκε στο  

(Φ.Ε.Κ. 3532/ τεύχος Β /03-11-2016).   

8. Το υπ. αριθµ. 147784/2589/4-11-2016 έγγραφο του ΥΠΕΝ περί «Εφαρµογής του άρθρου 32 

του Ν. 4412/2016». 

9. Το Π.∆. 541/1978 όπως ισχύει σήµερα. 

10. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 

παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική 

εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των προς ανάθεση και εκτέλεση των 

υποστηρικτικών εργασιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

ΑΡΘΡΟ 3ο  Σύµβαση παροχής υποστηρικτικών εργασιών 
 Μετά την επέλευση των έννοµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, ακολουθεί η 
υπογραφή του συµφωνητικού της Υπηρεσία µε τον ανάδοχο. Η υπογραφή των συµφωνητικών έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό , µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 
γίνεται στον 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.  
 

ΑΡΘΡΟ 4ο   Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 παρ.1 περ. β του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της Σύµβασης. Οι 
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα 
στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και 
έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται 
κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των  
 

ΑΡΘΡΟ 5ο  ∆ιοίκηση - Επίβλεψη 
Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των παρεχόµενων υπηρεσιών ασκούνται από την 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα ρυθµίζονται στο άρθρο 136 του Ν.4412/2016 και η άσκηση 
της επίβλεψης σε καµιά περίπτωση δεν µειώνει τις ευθύνες του Αναδόχου για την εκτέλεση των 
υποστηρικτικών εργασιών σύµφωνα µε τις ισχύουσες ∆ιατάξεις και την Σύµβαση.  
 

ΑΡΘΡΟ 6ο   Κοινοποίηση στον  ανάδοχο-εκπροσώπηση 
α. Τα έγγραφα κοινοποιούνται στον  Ανάδοχο ή στον Αντίκλητό του σύµφωνα µε το άρθρου 143 του 
Ν. 4412/2016. Η  Ανάδοχος Επιχείρηση γνωστοποιεί στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία την νόµιµη 
εκπροσώπησή της ή τους τυχόν πληρεξούσιους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 135 του Ν. 4412/2016  
β. Όταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράµµατος, των Πιστοποιήσεων και της επιτόπου 
παρακολούθησης και ∆ιοίκησης του Έργου, ο Ανάδοχος µπορεί να εκπροσωπηθεί µόνο από τεχνικό 
στέλεχος της επιχείρησης ή 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 7ο  ∆ιάρκεια εκτέλεσης έργου 
Η χρονική διάρκεια της εργολαβίας (προθεσµία) ορίζεται σε πέντε (5) µήνες και αρχίζει από την ηµέρα 
υπογραφής της σύµβασης.  
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ΑΡΘΡΟ 8ο  Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης έργου 
 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µέσα σε προθεσµία δέκα  (10) ηµέρων από την υπογραφή της 
Σύµβασης να συντάξει και να υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα υπηρεσία το χρονοδιάγραµµα  
Το χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα που στο συγκεκριµένο έργο είναι ο ηµερολογιακός µήνας.  
Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε την µορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την πιο πάνω 
χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό 
διάγραµµα και σχετική έκθεση .  
Το χρονοδιάγραµµα εγκρίνεται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών.  
 Το χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα παροχής υποστηρικτικών εργασιών.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο   Φόροι-κρατήσεις 

• Το έργο στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά περιλαµβανοµένης και κράτησης ύψους 
0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το αρθ. 4 του Ν. 
4013/11 (ΦΕΚ 204 Α’) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 και ισχύει 
σήµερα.  
• Η δαπάνη Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.  
 
 

Άρθρο 10ο Προσωπικό  
Το προσωπικό που θα προσλαµβάνεται από τον ανάδοχο θα είναι της απόλυτης έγκρισης της 
∆ιεύθυνσης ∆ασών Ξάνθης και η τεχνική κατάρτιση και ικανότητά του καθώς και η απόδοσή θα 
ελέγχονται από τους Προϊσταµένους  των Τµηµάτων ∆ασικών Χαρτογραφήσεων   και τον υπεύθυνο 
∆ασολόγο, οι οποίοι σε περίπτωση που διαπιστώσουν ακαταλληλότητα µπορούν να ζητήσουν την 
αντικατάστασή τους. Το προσωπικό που θα εργάζεται αποτελεί προσωπικό του αναδόχου εργολάβου 
και σε καµία περίπτωση δεν αποκτά εργασιακή σχέση µε την Υπηρεσία.  
Το προσωπικό που θα προσλαµβάνεται από τον  ανάδοχο θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φορητό 
εξοπλισµό (φορητούς υπολογιστές και δυνατότητα ανεξάρτητης πρόσβασης στο διαδίκτυο) για κάθε 
άτοµο για την χρήση της διαδικτυακής εφαρµογής της ΕΚΧΑ µε προεγκατεστηµένο το κατάλληλο 
λογισµικό  Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών. 
 
 

Άρθρο 11ο Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου 
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 την παροχή Υπηρεσιών και 
ειδικά στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016. σχετικά µε την πληρωµή και ασφάλιση προσωπικού, την 
τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας.  
 

 
Άρθρο 12ο  Πιστοποιήσεις - Πληρωµές 

Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη, συντάσσει και υπογράφει τα στοιχεία που καθορίζει το άρθρο 152 
του Ν.4412/2016 και τα υποβάλλει στην Υπηρεσία µετά τη λήξη κάθε µήνα, σε όσα αντίτυπα είναι 
απαραίτητο. Οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις και όλες οι τυχόν ισχύουσες κρατήσεις ή εισφορές υπέρ 
τρίτων στην δαπάνη της παροχής των υποστηρικτικών εργασιών, καταβάλλονται από τον ανάδοχο.  

 

Άρθρο 13o   ∆ιάλυση της Σύµβασης 

Η λύση της Σύµβασης επέρχεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Παράβαση των όρων της σύµβασης. 

2. Περικοπή των σχετικών οικονοµικών πιστώσεων. 

3. Αναστολή των εργασιών από την Υπηρεσία. 
Ματαίωση της διαδικασίας ή για οποιονδήποτε λόγο, µη κατακύρωσή της, δε δηµιουργεί δικαίωµα ή 
απαίτηση υπέρ του αναδόχου. Ο µειοδότης που θα αναδειχθεί,  παραιτείται από κάθε αξίωση, όταν και 
εφόσον επέλθουν απρόβλεπτες µεταβολές των οικονοµικών συνθηκών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 
388 του Αστικού Κώδικα 
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Άρθρο 14ο  

Για κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από τα στοιχεία της εργολαβίας ισχύουν οι διατάξεις που 
αφορούν την παροχή υπηρεσιών. 

                  Ξάνθη 04/09/2017 

   ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ              ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   Η Συντάκτρια                                     Ο εκτελών καθήκοντα ∆/ντή ∆ασών Ξάνθης 

 

  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ                    ΜΟΥΧΤΑΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

   ∆ασολόγος µε Α΄ βαθµό      ∆ασολόγος µε Α΄ βαθµό 
 
 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ' αριθµ. πρωτ. 9536/04.09.2017 Απόφαση ∆/νσης ∆ασών Ξάνθης.  
 
 
 

  




