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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  1ο   
Αντικείµενο  

 1. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών: 
α) Εκπρέµνωση 2.380,00 πρέµνων υλοτοµηθέντων δέντρων στο ∆.Τ. 1α κυρίας κοίτης 

του ποταµού Στρυµόνα. Συνολικά θα εκπρεµνωθούν: 2.380,00 πρεµνά.  
β) Αποµάκρυνση των πρεµνών των υλοτοµηθέντων δέντρων, εκθάµνωση - αποµάκρυνση 

της ανεπιθύµητης βλάστησης και των υπολειµµάτων υλοτοµίας σε: έκταση 90,00 στρεµµάτων 
στο ∆.Τ.1α της κυρίας κοίτης του ποταµού Στρυµόνα. Συνολικά επέµβαση σε έκταση 90,00 
στρεµµάτων.  

γ) Αναµόχλευση σταυροειδώς & πλήρωση των λάκκων εξαγωγής, µικροϊσοπέδωση, µε 
προωθητήρα D7 κ.λ.π. στα: ∆.Τ.1α σε έκταση 90,00 στρεµµάτων της κυρίας κοίτης του ποταµού 
Στρυµόνα. Συνολικά επέµβαση σε έκταση 90,00 στρεµµάτων.  

δ) ∆ισκοσβάρνισµα εδάφους λευκώνων απλό κ.λ.π. φυτειών στα: ∆.Τ.1α σε έκταση 
90,00 στρεµµάτων ,σε µέρος του ∆.Τ.2α (09) σε έκταση 27,00 στρεµµάτων, ∆.Τ.11β σε έκταση 
108,00 στρεµµάτων, σε µέρος του ∆.Τ.13 (13) σε έκταση 47,00, σε µέρος του ∆.Τ.14 (12) σε 
έκταση 167,00 στρεµµάτων και σε µέρος του ∆.Τ. 15 (07 ) σε έκταση 86,00 στρεµµάτων της 
κυρίας κοίτης του ποταµού Στρυµόνα. Η συνολική έκταση εφαρµογής της εργασίας ανέρχεται 
σε 525,00 στρ. 

ε) Περιποίηση επικορύφου λεύκης και παραµφερών ειδών µε εργάτες και ειδικά ψαλίδια 
σε µέρος του ∆.Τ.14 (12) σε 3.000,00 δέντρα λεύκης, σε µέρος του ∆.Τ.13 (13) σε 1.200,00 
δέντρα λεύκης , και στο ∆Τ 11(β) σε 2.400,00 δέντρα λεύκης της κυρίας κοίτης του ποταµού 
Στρυµόνα.. Συνολικά σε 6.600,00 δέντρα λεύκης. 

στ) Αποκλάδωση λεύκης και παρεµφερών ειδών µε εργάτες και διάφορα µηχανικά µέσα 
στα: ∆.Τ. 2α (09) σε 778,00 δέντρα λεύκης, σε µέρος του ∆.Τ. 13(08) σε 1.250,00 δέντρα 
λεύκης , σε µέρος του ∆.Τ. 13(13) σε 1.000,00 δέντρα λεύκης, σε µέρος του ∆.Τ. 14(12) σε 
3.000,00 δέντρα λεύκης , στο ∆Τ11β σε 1.000,00 δέντρα λεύκης & σε µέρος του ∆Τ15 (07) 
1.550,00 δέντρα λεύκης της κυρίας κοίτης του ποταµού Στρυµόνα. Συνολικά επέµβαση σε 
8.578,00 δέντρα λεύκης, 
Προϋπολογισµός: 49.998,56 € (Με Φ.Π.Α.) 
 

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

 
ΆΡΘΡΟ  2ο   
Προθεσµίες  

Επικοινωνία – Προθεσµίες – Προθεσµία εκτέλεσης του έργου - Πρόγραµµα 
κατασκευής – Ποινικές ρήτρες –  

Όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, προσκλήσεις και διαταγές της Υπηρεσίας, θεωρούνται ότι 
επιδόθηκαν νοµίµως στον εργολάβο ή τον αντίκλητό του, εάν επιδοθούν σε οποιονδήποτε από 
αυτούς. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησής τους, επιδίδονται στον Αστυνοµικό Σταθµό στον 
οποίο υπάγεται το έργο. 

Κάθε αναφορά ή αίτηση του εργολάβου, πρέπει να κατατίθεται στα γραφεία του 
∆ασαρχείου Σερρών, στην δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται το έργο. 

Ως χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται η 22/12/2017. 
Στην περίπτωση που διακοπεί η χρηµατοδότηση, για οποιοδήποτε λόγο, η σύµβαση 

λύεται χωρίς απαίτηση του αναδόχου. 
Η χρονική σειρά εκτέλεσης των εργασιών θα είναι αυτή που θα ορίζεται από τον 

επιβλέποντα δασολόγο ή δασοπόνο, ανάλογα των ειδικότερων συνθηκών που θα επικρατούν 
κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών. Ιδιαίτερα οι εργασίες περιποίησης επικόρυφου & 
αποκλάδωσης, θα εκτελεστούν από 20-11-2017 έως 22-12-2017. Στην περίπτωση που λόγω 
δυσµενών καιρικών συνθηκών δεν εκτελεστούν όλες οι εργασίες, ο ανάδοχος εργολάβος δεν θα 
αξιώνει καµία αποζηµίωση.  



Απαγορεύεται ρητώς η συνολική ή µερική εκχώρηση της ανατεθείσας στον ανάδοχο 
εργασίας.  

Λύση της σύµβασης, κατόπιν απόφασης της Υπηρεσίας και χωρίς καµία αποζηµίωση του 
εργολάβου, µπορεί να πραγµατοποιηθεί στις εξής περιπτώσεις: 

Αν περικοπούν οι πιστώσεις που διατέθηκαν για το έργο. 
Στην περίπτωση θανάτου του εργολάβου. 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και διατάσσεται η παύση των εργασιών, σε περίπτωση 

µη πιστής τήρησης των όρων της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων. 
Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση εκπίπτει υπέρ του δηµοσίου και η Υπηρεσία µπορεί να 

εκτελέσει την εργασία, κατά τρόπο που κρίνει πρόσφορο, σε βάρος του αναδόχου. 
Σε περίπτωση διαφωνίας, µεταξύ του επιβλέποντος και του αναδόχου, για την ποιότητα 

της εργασίας, την χρονική σειρά εκτέλεσης των εργασιών, αποφαίνεται µετά από αίτηση του 
αναδόχου, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την πρωτοκόλληση της αίτησης, ο Προϊστάµενος του 
∆ασαρχείου Σερρών και στην περίπτωση διαφωνίας ∆ασάρχη – Αναδόχου, ο ∆ιευθυντής ∆ασών 
του Νοµού. Αφού εξετασθεί η διαφωνία και ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί, κηρύσσεται 
έκπτωτος και η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου. 

Τιµή µονάδας, επί της οποίας θα καταβάλλεται η αξία των εκάστοτε εκτελεσθέντων 
εργασιών, είναι αυτή που επιτεύχθηκε στην δηµοπρασία και η οποία θεωρείται οριστική και δεν 
επιδέχεται αναπροσαρµογή, παραιτούµενου του αναδόχου από κάθε αξίωση για τυχόν 
απρόβλεπτη µεταβολή των οικονοµικών συνθηκών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 388 του 
Αστικού Κώδικα. 

 
 

ΆΡΘΡΟ  3ο   
Προσωπικό εργολαβίας 
Ασφάλιση προσωπικού 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α. όλο το προσωπικό που θα 
απασχολήσει, σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί Ι.Κ.Α. διατάξεις. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει, κατά ατυχηµάτων, σε ασφαλιστικές εταιρείες 
αναγνωρισµένες από το κράτος, το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα απασχολήσει στο έργο και 
δεν υπάγεται αυτό στις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην λήψη όλων των επιβαλλόµενων προληπτικών µέτρων 
κατά των ατυχηµάτων. Ρητά συνοµολογείται, ότι τυχόν ατυχήµατα στο προσωπικό του 
εργοταξίου ή επί κάθε τρίτου προσώπου ή πράγµατος, ότι αυτός θα φέρει ακέραια την ευθύνη, ο 
οποίος και αναλαµβάνει και την ευθύνη κάθε αποζηµίωσης. 

 
 

ΆΡΘΡΟ 4ο 
Τήρηση Νόµων και λοιπών διατάξεων 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος της τήρησης των νόµων και των σχετικών διατάξεων και 
υποχρεούται όπως ανακοινώνει αµέσως στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις, κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου, απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σε αυτόν σχετικές διατάξεις και 
εντολές των διαφόρων αρχών, σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λπ. 

 
 
 
Ιδιαίτερα, τονίζεται η υποχρέωση του αναδόχου να τηρεί τα µέτρα ασφαλείας που 

επιβάλλονται µε τη σχετική νοµοθεσία (Π.∆. 447/1977, Π.∆. 1373/1981, Ν. 1398/1983, 
Ν.4412/2016 κ.λ.π.) και τους ειδικούς κανονισµούς. 

 
 
 
 
 
 



ΆΡΘΡΟ  5ο   
Πληρωµές  

Οι πληρωµές θα γίνονται τµηµατικά ή εφάπαξ, µε βάση την επιµέτρηση των εργασιών 
από τον επιβλέποντα δασολόγο ή δασοπόνο, η οποία θα προσυπογράφεται από τον ανάδοχο και 
των πρωτοκόλλων παραλαβής της επιτροπής του άρθρου 9 του Π.∆ 437/81, αφού προσκοµίσει:. 

Για κάθε πληρωµής ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

α) Τιµολόγιο . 
β) Φορολογική ενηµερότητας. 
γ) Βεβαίωση µη οφειλής Ι.Κ.Α.  
δ) Ασφαλιστική ενηµερότητα  
ε) Βεβαίωση καταβολής κράτησης 0,6% του Ν.2342/95 (άρθρο 8,παρ.2), (κατάθεση στη 

τοπική ∆ΟΥ, ΚΑΕ 3425, δικαιώµατα γεωτεχνικών). 
στ) Αποδεικτικά κατάθεσης, αν δεν γίνει ηλεκτρονική πληρωµή των παρακάτω 

κρατήσεων 
1) Κράτηση 0,06% υπέρ της ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων συµβάσεων σύµφωνα 

µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του νόµου 4013/2011 επιβαρυµένο µε τέλος 
χαρτοσήµου 3% και επιπλέον ΟΓΑ 20%. 

2) Κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016 επιβαρυµένο 
µε τέλος χαρτοσήµου 3% και επιπλέον ΟΓΑ 20%. 

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

ζ) Υπεύθυνη δήλωση απόδοσης Φ.Π.Α. θεωρηµένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.. 
η) Κατά την πληρωµή γίνεται η νόµιµη παρακράτηση φόρου 
θ) όλες τις νόµιµες κρατήσεις ακόµη και αν δεν αναγράφονται στο παρόν άρθρο. 
Από το δικαιούµενο ποσό περικόπτεται η δαπάνη για τυχόν σε βάρος του εργολάβου 

υφιστάµενα τελεσίδικα πρωτόδικα πρωτόκολλα καταλογισµού όπως ορίζει η παρούσα 
Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Αποδείξεις πληρωµής όλων των νόµιµων κρατήσεων ακόµη και αν δεν αναγράφονται 
στο παρόν άρθρο. 

 Η πληρωµή του αναδόχου, θα γίνει µετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών.  
∆εν θα καταβληθεί προκαταβολή στον ανάδοχο. 
Η πληρωµή του τιµήµατος θα γίνεται σε EURO. 

 
ΆΡΘΡΟ  6ο   

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  7ο   

∆ιατάξεις που ισχύουν 
Για κάθε ζήτηµα, που δεν προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας, ισχύουν οι 

διατάξεις που αφορούν την εκτέλεση των δηµοσίων έργων.  
 

Σέρρες 25/10/2017 
                     Ο                 Ο 
    ∆ΑΣΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ                                          Συντάκτης 
 
 
 

            Κωνσταντίνος Ζάββος                       Νικόλαος Ματθαίου 
          ∆ασολόγος µε Α΄ βαθµό                       ∆ασοπόνος µε Α΄ βαθµό  
  




