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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Για την εκτέλεση εργασιών του  Έργου : «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΑΣΙΚΟΥ  ΦΥΤΩΡΙΟΥ 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017». Ο Προϋ̟ολογισµός  του Έργου ανέρχεται στο ̟οσό των 

7.735,20 Ευρώ, εκ των ο̟οίων 4.520,31 Ευρώ για ∆α̟άνη Εργασιών, 813,66 Ευρώ για Γενικά Έξοδα και 

Εργολαβικό Όφελος, 800,09 Ευρώ για Α̟ροβλε̟τα, 104,00 Ευρώ για Αναθεώρηση και 1.497,13 Ευρώ  για 

Φ.Π.Α 24%. 

Η ̟αρούσα Ειδική Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων αφορά τους ειδικούς συµβατικούς και τεχνικούς όρους 

εκτέλεσης του έργου,  σύµφωνα µε τη µελέτη ̟ου θα χορηγηθεί α̟ό την Υ̟ηρεσία και τις έγγραφες οδηγίες 

αυτής. 

 

AΡΘΡΟ  1ο:  -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Αντικείµενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών στο ∆ασικό Φυτώριο Κουτσού, ό̟ως 

αυτές ̟ροβλέ̟ονται στην σχετική µελέτη του έργου, α̟ολογιστικά, µε συνεργεία ̟ου θα συγκροτεί ο 

Ανάδοχος, των ο̟οίων ο αριθµός των εργατών θα καθορίζεται α̟ό την Υ̟ηρεσία. Τα υλικά, τα εργαλεία και 

τα µηχανήµατα ̟ου α̟αιτούνται για την εκτέλεση των αναφεροµένων εργασιών θα χορηγούνται α̟ό την 

Υ̟ηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  : -ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η εκτέλεση του έργου διέ̟εται α̟ό τις ̟αρακάτω νοµοθετικές διατάξεις, ̟ου αφορούν γενικά τα 

∆ηµόσια έργα και ειδικότερα τα ∆ασοτεχνικά έργα: 

1. Ν.∆. 86/1969 «Περί ∆ασικού Κώδικα», ό̟ως κάθε φορά ισχύει, 

2. Ν.998/79 « Περί ̟ροστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» ό̟ως 

τρο̟ο̟οιήθηκε και  ισχύει, 

3. Π.∆ 437/1981 «Περί Μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων» 

4. Π.∆ 146/1988 «Όργανα ̟ου α̟οφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων ̟ου 

εκτελούνται α̟ό τις Υ̟ηρεσίες του Υ̟ουργείου Γεωργίας» 

5. Ν.3669/2008, Περί «Κύρωσης της Κωδικο̟οίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» ό̟ως 

ισχύει σήµερα 



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

µητρώου δηµοσίων συµβάσεων» 

7. Ν.4412/16 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, ̟ροµηθειών και υ̟ηρεσιών (̟ροσαρµογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

8. Ν. 4013/2011 άρθρο 4 ̟αρ. 3 ό̟ως αντικαταστάθηκε µε την ̟αρ. 5 του άρθρου 61 του Ν. 4146/13 

τρο̟ο̟οιήθηκε µε το άρθρο 375 ̟αρ. 7 του Ν. 4412/2016 και ισχύει σήµερα κράτηση 0,06% υ̟έρ 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές ̟ράξεις, καθώς και λοι̟ές διατάξεις 

̟ου αναφέρονται ρητά ή α̟ορρέουν α̟ό τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της ̟αρούσας εργολαβίας 

και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος ̟ου διέ̟ει την ανάθεση και 

εκτέλεση των ̟ρος ανάθεση και εκτέλεση εργασιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά ̟αρα̟άνω. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: -  ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Μετά την ε̟έλευση των έννοµων α̟οτελεσµάτων της α̟όφασης κατακύρωσης, ακολουθεί η 

υ̟ογραφή της Σύµβασης, η ο̟οία έχει α̟οδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν ̟ροσέλθει να 

υ̟ογράψει τη Σύµβαση, µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 κηρύσσεται 

έκ̟τωτος και η κατακύρωση γίνεται στον ̟ροσφέροντα ̟ου υ̟έβαλε την αµέσως ε̟όµενη ̟λέον 

συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά. Αν κανένας α̟ό τους ̟ροσφέροντες δεν ̟ροσέλθει για την 

υ̟ογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο :  -  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 

Για την υ̟ογραφή της σύµβασης α̟αιτείται η ̟αροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το 

άρθρο 72 ̟αρ.1 ̟ερ. β του Ν. 4412/2016, το ύψος της ο̟οίας καθορίζεται σε ̟οσοστό 5%  ε̟ί της αξίας της 

σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται ̟ριν ή κατά την υ̟ογραφή της Σύµβασης. 

Οι εγγυητικές ε̟ιστολές καλής εκτέλεσης εκδίδονται α̟ό ̟ιστωτικά ιδρύµατα ̟ου λειτουργούν 

νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και 

έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μ̟ορούν, ε̟ίσης, να εκδίδονται α̟ό το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να ̟αρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 

̟αρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ̟οσού. 

Οι εγγυητικές ε̟ιστολές εκδίδονται κατ’ ε̟ιλογή του αναδόχου α̟ό ένα ή ̟ερισσότερα ̟ιστωτικά 

ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

 

ΑΡΘΡΟ  5ο:  -  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

Η ̟αρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ασκούνται α̟ό την ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία, 

σύµφωνα µε όσα ρυθµίζονται στο άρθρο 136 του Ν.4412/2016 και η άσκηση της ε̟ίβλεψης σε καµιά 

̟ερί̟τωση δεν µειώνει τις ευθύνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

∆ιατάξεις και την Σύµβαση. 

 

 

 



ΑΡΘΡΟ 6ο:  -  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

α.  Τα έγγραφα κοινο̟οιούνται στον Ανάδοχο ή στον Αντίκλητό του σύµφωνα µε το άρθρου 143 του Ν. 

4412/2016. Η Ανάδοχος Ε̟ιχείρηση γνωστο̟οιεί στην ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία την νόµιµη εκ̟ροσώ̟ησή 

της ή τους τυχόν ̟ληρεξούσιους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο 3 του άρθρου 135 του Ν. 

4412/2016 

β.  Όταν ̟ρόκειται για υ̟ογραφή του χρονοδιαγράµµατος, των ε̟ιµετρήσεων, των ̟ρωτοκόλλων αφανών 

εργασιών των Πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών (Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε) των 

Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, των Συµ̟ληρωµατικών Συµβάσεων, των Πιστο̟οιήσεων και της ε̟ιτό̟ου 

̟αρακολούθησης  και ∆ιοίκησης του Έργου,  ο Ανάδοχος µ̟ορεί να εκ̟ροσω̟ηθεί  µόνο α̟ό τεχνικό 

στέλεχος της ε̟ιχείρησης ή άλλον τεχνικό ̟ου έχει τα νόµιµα, τυ̟ικά και ουσιαστικά ̟ροσόντα και τις 

σχετικές δυνατότητες. Ο ανωτέρω τεχνικός µ̟ορεί να είναι ολικά ή µερικά και ̟ληρεξούσιος ή 

εκ̟ρόσω̟ος του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο:  - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 

Η χρονική διάρκεια της εργολαβίας (̟ροθεσµία) ορίζεται µέχρι τις 31/03/2018 και αρχίζει α̟ό την 

ηµέρα υ̟ογραφής της σύµβασης.   

 

ΑΡΘΡΟ 8ο :  -  ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος µέσα σε ̟ροθεσµία δέκα ̟έντε (15) ηµέρων α̟ό την υ̟ογραφή της 

Σύµβασης να συντάξει και να υ̟οβάλει στη ∆ιευθύνουσα υ̟ηρεσία το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του 

έργου µε βάση την συνολική και τις τµηµατικές ̟ροθεσµίες. 

• Το χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα ̟ου στο συγκεκριµένο έργο είναι το ηµερολογιακό 

δεκαήµερο. 

• Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε την µορφή τετραγωνικού ̟ίνακα ̟ου ̟εριλαµβάνει την ̟ιο ̟άνω 

χρονική ανάλυση των ̟οσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα εργασιών και συνοδεύεται α̟ό γραµµικό 

διάγραµµα και σχετική έκθεση . 

• Το χρονοδιάγραµµα εγκρίνεται α̟ό την ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία µέσα σε ̟ροθεσµία δέκα ̟έντε (15) 

ηµερών. 

• Το χρονοδιάγραµµα α̟οτελεί το αναλυτικό ̟ρόγραµµα κατασκευής του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ   9ο:  - ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο Ανάδοχος έχει την υ̟οχρέωση να τηρεί µε ακρίβεια την εγκεκριµένη µελέτη, αντίγραφο της 

ο̟οίας θα του δοθεί κατά την υ̟ογραφή της Σύµβασης. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε α̟οζηµίωση ή αύξηση τιµών για µεταβολές στα Έργα ̟ου έγιναν 

χωρίς έγγραφη διαταγή έστω και αν αυτές βελτιώνουν το Έργο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: -   ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ – Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. 
 

Ο  Ανάδοχος  έχει  την  υ̟οχρέωση  για  την  τήρηση  των  διατάξεων  και κανονισµών για την 

̟ρόληψη ατυχηµάτων στο ̟ροσω̟ικό του, ή στο ̟ροσω̟ικό  του φορέα  του  έργου,  ή  σε  ο̟οιονδή̟οτε 



τρίτο και τη  λήψη  µέτρων  ̟ροστασίας ̟εριβάλλοντος.  Σχετικά µε την λήψη µέτρων ασφαλείας είναι  

υ̟οχρεωµένος  να εκ̟ονεί  µε  ευθύνη  του  κάθε  σχετική  µελέτη  και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα. 

Ε̟ι̟λέον ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος 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 ο̟οίο θα α̟οτελεί και 

α̟αραίτητο στοιχείο για την ̟αραλαβή του έργου, σύµφωνα µε την αρ. 433/11-09-2000 Α̟όφαση του 

Υφυ̟ουργού ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο:  -  ΦΟΡΟΙ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

• Το έργο υ̟όκειται στις κρατήσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται για τα έργα αυτά ̟εριλαµβανοµένης και κράτησης 

ύψους 0,06% υ̟έρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το αρθ. 4 του Ν.  

4013/11 (ΦΕΚ 204 Α’) ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το άρθρο 375 ̟αρ. 7 του Ν. 4412/2016 και ισχύει σήµερα. 

• Η δα̟άνη Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 

 

 ΑΡΘΡΟ 12ο: -ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Το ̟ροσω̟ικό ̟ου θα ̟ροσλαµβάνεται α̟ό τον ανάδοχο θα είναι της α̟όλυτης έγκρισης του 

∆ασαρχείου Ξάνθης και η τεχνική κατάρτιση και ικανότητά του καθώς και η α̟όδοσή θα ελέγχονται α̟ό 

τους ε̟ιστάτες των εργοταξίων της Υ̟ηρεσίας και τον ε̟ιβλέ̟οντα, οι  ο̟οίοι σε ̟ερί̟τωση ̟ου 

δια̟ιστώσουν ακαταλληλότητα µ̟ορούν να ζητήσουν την αντικατάστασή τους. 

Οι εργάτες θα είναι α̟ό τις γύρω ̟εριοχές και θα ̟ροτιµηθούν αυτοί ̟ου δουλεύουν στις αναδασώσεις 

ή φυτωριακές εργασίες, λόγω εξιδείκευσης των εργασιών. Η µεταφορά τους στα εργοτάξια θα γίνεται µε 

ευθύνη και δα̟άνη του εργολάβου. 

Το ̟ροσω̟ικό ̟ου θα εργάζεται α̟οτελεί ̟ροσω̟ικό του αναδόχου εργολάβου και σε καµµία 

̟ερί̟τωση δεν α̟οκτά εργασιακή σχέση µε την Υ̟ηρεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: -ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Τα µηχανήµατα ̟ου θα α̟αιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών, τα υλικά, καύσιµα, λι̟αντικά, τα 

εργαλεία, θα εξασφαλίζονται α̟ό την Υ̟ηρεσία. 

Οι χειριστές και οδηγοί θα είναι εφοδιασµένοι µε τις αντίστοιχες άδειες άσκησης του αντίστοιχου 

ε̟αγγέλµατος. 

Μη φυσιολογικές φθορές των µηχανηµάτων και εργαλείων (ατυχήµατα, κακή χρήση κ.λ.̟.) 

ε̟ιβαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: -ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος της εργολαβίας έχει, α̟έναντι τόσο της Υ̟ηρεσίας όσο και του ̟ροσω̟ικού, όλες τις 

υ̟οχρεώσεις ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό την συγκεκριµένη εργολαβία µε βάση τη διακήρυξη και τα υ̟όλοι̟α 

συµβατικά τεύχη και όσες καθορίζονται α̟ό την νοµοθεσία για τα δηµόσια έργα και ειδικά στο άρθρο 138 

του Ν.4412/2016.  σχετικά µε την ̟ληρωµή και ασφάλιση ̟ροσω̟ικού, την τήρηση των διατάξεων της 

εργατικής νοµοθεσίας των διατάξεων και κανονισµών για ̟ρόληψη ατυχηµάτων, λήψη µέτρων ασφάλειας 

κ.λ.̟. 



 ΑΡΘΡΟ 15ο:- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Tα όρια αµοιβής των εργαζοµένων και κατά ειδικότητα καθορίζονται σύµφωνα µε τις κάθε φορά 

ισχύουσες α̟οφάσεις. 

Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη, συντάσσει και υ̟ογράφει τα στοιχεία ̟ου καθορίζει το άρθρο 152 του 

Ν.4412/2016 και τα υ̟οβάλλει στην Υ̟ηρεσία µετά τη λήξη κάθε µήνα, σε όσα αντίτυ̟α είναι α̟αραίτητο. 

Στις µισθοδοτικές καταστάσεις των α̟ολογιστικών εργασιών ̟ου συνοδεύουν τις ̟ιστο̟οιήσεις θα 

̟εριλαµβάνονται τα ̟ραγµατικά ηµεροµίσθια και οι ε̟ιβαρύνσεις ̟ου ισχύουν κάθε φορά. 

Οι εργοδοτικές ε̟ιβαρύνσεις και όλες οι τυχόν ισχύουσες κρατήσεις ή εισφορές  υ̟έρ τρίτων στην 

δα̟άνη του έργου, εκτός φόρου εισοδήµατος, καταβάλλονται α̟ό τον ανάδοχο και α̟οδίδονται σ' αυτόν 

και µε το εργολαβικό ̟οσοστό, µειωµένο κατά την έκ̟τωση της δηµο̟ρασίας.  

                                                        

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Για κάθε ζήτηµα ̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται α̟ό τα στοιχεία της εργολαβίας ισχύουν οι διατάξεις ̟ου 

αφορούν την εκτέλεση δηµοσίων και δασοτεχνικών έργων. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Ματαίωση της δηµο̟ρασίας για ο̟οιονδή̟οτε λόγο δεν δηµιουργεί κανένα δικαίωµα στους 

διαγωνιζόµενους. 

 

 

Ξάνθη,  8 Νοεµβρίου 2017 

  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η   Συντάκτρια 

 

 

ΒΑΛΙΚΑΚΗ Μαρία 

Γεωτεχνικός – ∆ασολόγος  

µε Α’ Βαθµό 

 

 Ο ∆ασάρχης Ξάνθης 

 

 

ΜΗΛΙΟΣ Χρήστος 

Γεωτεχνικός – ∆ασολόγος  

 µε Α΄Βαθµό  

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υ̟΄αριθµ 12993/07-11-2017 α̟όφαση ∆/νσης ∆ασών  Ξάνθης 
 




