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Ε Ι ∆ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 

ΆΡΘΡΟ  1 ο   
Αντικείµενο  

1. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η εκτέλεση από συνεργείο εργατών –εργατριών, 
χειριστών µηχανηµάτων που συγκροτούνται µε τη µέριµνα του αναδόχου όλων των εργασιών 
των φυτωρίων ήτοι: προετοιµασία εδάφους, σπορά, φύτευση φυτών, φύτευση µοσχευµάτων, 
περιποίηση φυταρίων (βοτάνισµα, σκάλισµα, κλάδεµα, µονοβέργισµα, πότισµα, καταπολέµηση 
ασθενειών κ.λ.π.), εξαγωγή και διάθεση φυταρίων, χειρισµός αντλιών, φρέζας και τρακτέρ (από 
όσους διαθέτουν την κατάλληλη άδεια), συλλογή καρπών, αποθήκευση των καρπών και των 
µοσχευµάτων σε αποθήκες του ∆ασαρχείου Σερρών απ΄ όπου στη συνέχεια κάποιοι θα 
χρησιµοποιηθούν µετά από κατάλληλη επεξεργασία για την κάλυψη των αναγκών των τριών 
φυτωρίων του ∆ασαρχείου Σερρών και κάποιοι θα µεταφερθούν στην κεντρική αποθήκη 
δασικών σπόρων του Υπουργείου στην Αθήνα,  καθώς και κάθε άλλη εργασία που ορίζεται από 
τον επιβλέποντα και εγκρίνεται από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας. 

Η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί να ορίζει τον αριθµό του απαιτούµενου προσωπικού 
κατά ειδικότητα και να διατάσσει την αντικατάσταση τυχόν ακατάλληλων προσώπων. 

Για την εκτέλεση των φυτωριακών εργασιών θα συγκροτηθεί συνεργείο το οποίο θα 
απασχολείται ανάλογα µε τις ανάγκες του φυτωρίου µέσα στο χρόνο της εργολαβίας για έως δύο 
(2) µήνες. 

2. Αρχικό συµβατικό αντικείµενο της σύµβασης είναι το συνολικό ποσό που 
περιλαµβάνεται στην σύµβαση των εργασιών. 

 
ΆΡΘΡΟ  2 ο   
Προθεσµίες  

Η χρονική διάρκεια της σύµβασης των εργασιών ορίζεται από την ηµέρα της υπογραφής 
της σύµβασης µέχρι τριάντα µία (31) ∆εκεµβρίου 2017. 

Η σύµβαση µπορεί να καθορίζει διαφορετική ηµέρα έναρξης της εργολαβίας ακόµη και 
πριν από την ηµέρα αυτή, οπωσδήποτε όµως µετά την ηµεροµηνία κατακύρωσης του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. 

 
ΆΡΘΡΟ  3 ο   

Προσωπικό εργολαβίας 
Το προσωπικό που θα απασχολείται στις φυτωριακές εργασίες θα προσλαµβάνεται µε 

µέριµνα του αναδόχου και κατόπιν εγκρίσεως του ∆ασαρχείου Σερρών. Ο αριθµός θα ορίζεται 
από το ∆ασαρχείο Σερρών το οποίο µε τους επιστάτες και τους επιβλέποντες θα ελέγχει την 
τεχνική κατάρτιση, την ποιότητα, την ικανότητα και την απόδοση των εργατών και  σε 
περίπτωση ακαταλληλότητας µπορεί να τους αντικαταστήσει. 

Οι εργάτες, οι εργάτριες, οι χειριστές µηχανηµάτων θα είναι από τις γύρω περιοχές και 
θα προτιµηθούν αυτοί που δουλεύουν στο φυτώριο λόγω εξειδίκευσης. 

Το προσωπικό που θα εργάζεται στο φυτώριο θεωρείται προσωπικό του αναδόχου και σε 
καµία περίπτωση δεν αποκτά οποιασδήποτε µορφής εργασιακή σχέση µε την Υπηρεσία. 

 
ΆΡΘΡΟ  4 ο   

Υποχρεώσεις του αναδόχου 
Α. Ο ανάδοχος της εργολαβίας έχει έναντι της υπηρεσίας και του προσωπικού όλες τις 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από την συγκεκριµένη σύµβαση µε βάση τη διακήρυξη και τα 
υπόλοιπα συµβατικά τεύχη και όσες καθορίζονται από τους νόµους και τα Π.∆. σχετικά µε τα 
δηµόσια έργα και ειδικά µε το άρθρο 138 του Ν. 4412/2016 σχετικά µε την πληρωµή και 
ασφάλιση του προσωπικού, την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των 
διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων, λήψη µέτρων ασφαλείας κ.λ.π. 

Β. Για τις απολογιστικές εργασίες συντάσσεται από τον ανάδοχο επιµέτρηση και 
απολογισµός της δαπάνης (άρθρο 154 παρ. 7 Ν. 4412/2016). 

Με τη µέριµνα του αναδόχου θα τηρείται ειδικό ηµερολόγιο στο οποίο θα 
καταγράφονται καθηµερινά το απασχολούµενο προσωπικό, οι εκτελούµενες εργασίες 



περιγραφικά και κατά θέση και κάθε άλλο στοιχείο για την τεκµηρίωση της ορθολογιστικής 
διαχείρισης των µέσων και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού. Τα φύλλα του 
ηµερολογίου αυτού συνοδεύουν τους απολογισµούς των έργων και τίθενται υπόψη της 
Επιτροπής προσωρινής παραλαβής. 

Επίσης µετά την έναρξη της καθηµερινής εργασίας µε τη µέριµνα του αναδόχου 
συντάσσεται ειδικό δελτίο που περιλαµβάνει ονοµαστική κατάσταση του απασχολούµενου 
προσωπικού και παραδίδεται στον εκπρόσωπο της υπηρεσίας. 

 
ΆΡΘΡΟ  5 ο   
Πληρωµές  

Ο ανάδοχος µε δική του ευθύνη συντάσσει και υπογράφει τα στοιχεία που καθορίζει το 
άρθρο 152 και το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016 και τα υποβάλλει στην υπηρεσία σε όσα 
αντίτυπα είναι απαραίτητα, σε τακτικά χρονικά διαστήµατα, στο τέλος κάθε µήνα, προκειµένου 
να γίνονται από την υπηρεσία οι καταβολές σε αυτόν του εργολαβικού ανταλλάγµατος. 

Στις µισθοδοτικές καταστάσεις των απολογιστικών εργασιών που συνοδεύουν τις 
πιστοποιήσεις θα περιλαµβάνονται, µε βάση τα πραγµατικά ηµεροµίσθια που καταβάλλονται και 
των επιβαρύνσεων που ισχύον κάθε φορά, αναλυτικά τα εξής: 

Α. Η εργατική δαπάνη µε βάση τα ηµεροµίσθια που πραγµατοποιήθηκαν και τις τυχόν 
υποχρεωτικά καταβαλλόµενες για εορτές, ασθένεια κ.λ.π. δαπάνες. Οι εργάτες πρέπει να είναι 
ασφαλισµένοι στο Ι.Κ.Α. και αν έχουν τριετίες να φέρουν σχετικές βεβαιώσεις. 

Β. Η δαπάνη που αντιστοιχεί στις επιβαρύνσεις των εργαζοµένων όπως εισφορά Ι.Κ.Α., 
χαρτόσηµο (όρος µισθωτών υπηρεσιών), η οποία παρακρατείται από τους εργαζοµένους και 
καταβάλλεται αρµοδίως µε ευθύνη και τη µέριµνα του αναδόχου. 

Γ. Η δαπάνη που αντιστοιχεί στις επιβαρύνσεις του εργοδότη όπως εισφορά στο Ι.Κ.Α. 
και συνειπραττοµένων πόρων, Επικουρικού Ταµείου, δωρόσηµου κ.λ.π.  

∆. Η κράτηση για το Ε.Μ.Π.  και το δικαίωµα δασολόγων.  
Η δαπάνη αυτή προστίθεται στη δαπάνη ηµεροµισθίου και καταβάλλεται στον ανάδοχο. 
Ε. Η δαπάνη 0,06% (από το συνολικό ποσό της σύµβασης χωρίς το Φ.Π.Α.) για την 

κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.4013/11 όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 
375 παρ. 7 του ν.4412/2016. 

Στ. Η δαπάνη ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 

Για την πληρωµή των πιστοποιήσεων από την Υπηρεσία ο ανάδοχος οφείλει να 
προσκοµίσει: 

1. Κατάσταση µισθοδοσίας των εργατών µε υπογραφές ότι παρέλαβαν την αξία των 
ηµεροµισθίων τους. 

Η µισθοδοτική κατάσταση υπογράφεται από τον ανάδοχο, τους επιβλέποντες και τον 
προϊστάµενο της υπηρεσίας. 

2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του Ι.Κ.Α. (για κάθε ενάριθµο λογαριασµό) 
στην οποία να φαίνεται ότι έχει πληρωθεί το Ι.Κ.Α. που αναλογεί στις µισθοδοτικές 
καταστάσεις. 

3. Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας. 
4. Αποδεικτικό παρακράτησης φόρου εισοδήµατος (εργολαβικός φόρος) 3%. 
5. Αντίγραφο αίτησης –βεβαίωσης αγοράς ενσήµων. 
6. Βεβαίωση της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, 

σύµφωνα µε την αριθµό 1102259/8357/0014 Π.Ο.Π./1258 από 29/07/1993 Απόφαση 
Υπουργείου Οικονοµικών (Φ.Π.Α.). 

7. Κράτηση 6‰ επί του συνολικού ποσού που θα εισπράξει προ Φ.Π.Α., και το οποίο θα 
κατατεθεί στην τοπική ∆.Ο.Υ., Κ.Α.Ε.3425 «∆ικαιώµατα Γεωτεχνικών» και θα προσκοµίσει το 
αντίστοιχο παραστατικό. 

8. Κράτηση υπέρ ΕΜΠ (0,5%) και επιπλέον σε αυτή χαρτόσηµο + ΟΓΑ χαρτοσήµου 
(2,4%).  

9. Κράτηση 0,06% επί της καθαρής αξίας προ του Φ.Π.Α., υπέρ της ενιαίας Ανεξάρτητης 
αρχής δηµοσίων συµβάσεων σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του 



νόµου 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, 
επιβαρυµένο µε τέλος χαρτοσήµου 3% και επιπλέον ΟΓΑ 20%. 

10. Κράτηση 0,06% επί της καθαρής αξίας προ του Φ.Π.Α, υπέρ των λειτουργικών 
αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 
του ν. 4412/2016 

ΆΡΘΡΟ  6 ο   
Έκπτωση αναδόχου 

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται 
µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που του δίνονται σύµφωνα µε τη σύµβαση ή το νόµο, 
µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος της εργολαβίας (άρθρο 160 του Ν. 4412/2016). 

 
 

ΆΡΘΡΟ  7 ο   
∆ιατάξεις που ισχύουν 

Για κάθε ζήτηµα, που δεν προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας, ισχύουν οι 
διατάξεις που αφορούν την εκτέλεση των δηµοσίων έργων.  
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    ∆ΑΣΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ                                          Συντάκτρια 
 
 
 

            Κωνσταντίνος Ζάββος                       ∆ήµητρα Γατίδου 
          ∆ασολόγος µε Α΄ βαθµό                       ∆ασοπόνος µε Α΄ βαθµό  
  

 




