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Γ Ε Ν Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 
Άρθρο 1: Αντικείµενο της εργολαβικής σύµβασης – Σύντοµη περιγραφή των προς 
εκτέλεση εργασιών 
 Αντικείµενο της εργολαβίας αυτής η εκτέλεση όλων των εργασιών του φυτωρίου από 
συνεργείο εργατών –εργατριών, χειριστών µηχανηµάτων  που συγκροτούνται µε τη µέριµνα του 
αναδόχου. Οι εργασίες περιλαµβάνουν τα: προετοιµασία εδάφους, σπορά, φύτευση φυτών, 
κοπή και φύτευση µοσχευµάτων, περιποίηση φυταρίων (βοτάνισµα, σκάλισµα, κλάδεµα, 
µονοβέργισµα, πότισµα, καταπολέµηση ασθενειών κ.λ.π.), χειρισµό αντλιών, φρέζας και 
τρακτέρ (από όσους διαθέτουν την κατάλληλη άδεια), συλλογή καρπών, αποθήκευση των 
καρπών 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 δαπάνη των παραπάνω 
εργασιών θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις των ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Αριθ. 166535/574/21-
2-2018 (Α∆Α:Ω6ΣΡ4653Π8-Λ9Ν),2923/26-2-2018 (Α∆Α:ΨΩΑΒΟΡ1Υ-4ΝΟ). 

 
Άρθρο 2: Ισχύουσες διατάξεις 

Η δηµοπράτηση του έργου, η εκτέλεση της σύµβασης και η κατασκευή του, θα γίνει 
σύµφωνα µε τους συµβατικούς τεχνικούς όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην 
ειδική συγγραφή υποχρεώσεων καθώς και µε τις διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων: 

- Του Ν.∆. 86/1969 «Περί ∆ασικού Κώδικα», όπως κάθε φορά ισχύει 
- Του Ν.998/79 « Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της 

χώρας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
- Του Π.∆. 146/1988 «Περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές 

ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του Υπ. Γεωργίας» 
- Το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 2342/95 (Φ.Ε.Κ.A’ 220/95) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

µε το άρθρο 23 του Ν. 3470/28-06-2006 (Φ.Ε.Κ. Α’ 132/2006) για κράτηση ποσοστού (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 
σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 3697/2000 

- του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α 
του άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 
κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε),  
 - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», 
 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
 - του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 
52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 
 - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» , 
 - του 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», 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις”, 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις” όπως ισχύει , 
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- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 
έγγραφα και στοιχεία”, 

- της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων», 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (Α΄ 145). 
- Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης 

Αξίας». 
- 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 καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και 
ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων 
της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείµενο της πρότυπης 
διακήρυξης) µπορούν να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα 
συµβατές µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία. 

- Τα λοιπά συµβατικά τεύχη και έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας µας. 
 

Άρθρο 3: Συµβατικά τεύχη της εργολαβίας και σειρά µε την οποία ισχύουν αυτά  
Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση 

έργο, είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σ' αυτά 
όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1. Το συµφωνητικό. 
2. Η περίληψη ∆ιακήρυξης. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το τιµολόγιο της µελέτης 
5. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων  
6. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
7. Προϋπολογισµός της µελέτης 
8. Τεχνική περιγραφή 
9. Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών. 

 
Άρθρο 4: Γενικά – Μελέτη συνθηκών έργου 

 Η υποβολή προσφοράς συµµετοχής στη δηµοπρασία, αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι 
διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του έργου και 
έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης τούτου, τη δυνατότητα 
εξασφάλισης εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, τη διαµόρφωση και κατάσταση του 
εδάφους, για την εκτέλεση του έργου, τη γνώση των ενδεχοµένων δυσχερειών και 
καθυστερήσεων από οποιονδήποτε λόγω, τις φυτωριακές εργασίες ανάλογα µε τις ανάγκες του 
φυτωρίου. Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και 
σχέδια της µελέτης ως και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας, που αποτελούν µαζί µε 
τη διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι ανεπιφύλακτα αναλαµβάνει να 
εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους, 
και ότι έχει λάβει υπόψη του ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καµιά απαίτηση σχετική µε 
αποζηµίωση. Παράλειψη του αναδόχου να ενηµερωθεί για τους όρους της σύµβασης, δεν τον 
απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις. 

Ο ανάδοχος, όπως αναφέρεται και σε άλλα άρθρα της παρούσας Συγγραφή 
Υποχρεώσεων είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί 
στο προσωπικό του ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία, που έχει σχέση µε το 
έργο. 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και η εργολαβική σύµβαση κατασκευής του έργου 
που θα γίνει µε βάση αυτή, ερµηνεύεται, διέπεται και συµπληρώνεται από την ισχύουσα 
Νοµοθεσία του άρθρου 2 της παρούσας.  
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Άρθρο 5: Παραλαβή τευχών  
Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους και 

τα τεύχη δηµοπράτησης που αναφέρονται στην περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016 διατίθενται από το ∆ασαρχείο Σερρών, οδός τέρµα Οµόνοιας -Σέρρες, πληροφορίες 
Νικόλαος Ματθαίου, τηλ.:2321039126. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους 
από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό µέχρι την    19/6/2018. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και 
υπαρχουσών µελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι 
καταβάλουν τη δαπάνη αναπαραγωγή τους, που ανέρχεται σε 10,00 ευρώ εκτός αν αναλάβουν 
την αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους δαπάνη και επιµέλεια..  

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που 
έχουν κυρώσει τη σύµβαση του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις µπορούν να παραλάβουν τα 
παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν και τη 
δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω 
των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να 
φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόµενο. 

 
Άρθρο 6: Κριτήριο ανάθεσης –∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 

Ο διαγωνισµός γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 117 και του 126 του Ν 
4412/2016, κατόπιν της µε αριθµό      7212/1-6-2018  Απόφασης της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Σερρών 
και θα γίνει µε σφραγισµένες προσφορές. 

Θα πραγµατοποιηθεί την  19/6/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ (ώρα λήξης 
παραλαβής προσφορών), στα γραφεία του ∆ασαρχείου Σερρών. 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα 
ηµέρα ή αν µέχρι τη µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και η 
καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον 
εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα 
της σύµβασης και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 
διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των 
προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, 
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούµενων εδαφίων. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η µεγαλύτερη έκπτωση επί τις εκατό πάνω 
στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου σε ακέραιες µονάδες, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 117 και 126 του Ν. 4412/2016.  

 
Άρθρο 7: Χρόνος έναρξης εργασιών– Σύµβαση κατασκευής του έργου 

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρεις µήνες από την ηµέρα 
υπογραφής της σύµβασης. 

 
Άρθρο 8: Περιεχόµενο των τιµών µονάδας και δαπάνες που επιβαρύνουν τον ανάδοχο 

Οι τιµές µονάδας του τιµολογίου της εργολαβίας αφορούν εργασίες τελειωµένες 
εντελώς σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. 

Οι τιµές αυτές προσαυξάνονται µε το νόµιµο ποσοστό για γενικά έξοδα και εργολαβικό 
όφελος του αναδόχου και έτσι περιλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες δαπάνες για την πλήρη –
έντεχνη κατασκευή του έργου, καλύπτουν όλες τις δαπάνες του αναδόχου, άµεσες ή έµµεσες 
και αποτελούν πλήρη αποζηµίωση του αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε 
τα παραπάνω. 

Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου απολογιστικών εργασιών 
καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 126 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 σε 18%, εφαρµόζεται στις 
δαπάνες που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του εργοδότη οι οποίες αφορούν την αξία 
των ηµεροµισθίων και προµήθεια υλικών και υπόκειται στην έκπτωση της δηµοπρασίας. 
 

Άρθρο 9: ∆απάνες και άλλες επιβαρύνσεις των εργασιών 
Οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις και όλες οι τυχόν ισχύουσες κρατήσεις ή εισφορές υπέρ 

τρίτων στη δαπάνη του έργου, εκτός φόρου εισοδήµατος, καταβάλλονται από τον ανάδοχο και 
αποδίδονται σε αυτόν και µε το εργολαβικό ποσοστό µειωµένο κατά την έκπτωση της 
δηµοπρασίας, (άρθρο 154 παρ. 4 του Ν. 4412/2016). 



 5

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου και έχει ορισθεί σε ποσοστό 24 % επί της 
συµβατικής αµοιβής (όφελος αναδόχου µείον την έκπτωση της δηµοπρασίας.).  

Από τις επιβαρύνσεις που παραµένουν αναφέρουµε ενδεικτικά το φόρο εισοδήµατος και 
τις κρατήσεις για λογαριασµό τρίτων, όπως Ε.Μ.Π., κράτηση 6‰ υπέρ Γεωτεχνικών, κράτηση 
0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, κ.λ.π., ανάλογα και µε τις 
πιστώσεις από τις οποίες χρηµατοδοτούνται οι εργασίες.  

 
Άρθρο 10: Προθεσµίες – Ποινικές ρήτρες – Πρόγραµµα κατασκευής 

Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων καθορίζει τη συνολική προθεσµία για την 
αποπεράτωση των εργασιών. 

 
Άρθρο 11: Προσαρµογή και συµπλήρωση της µελέτης των εργασιών 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, σύµφωνα µε τις µελέτες 
που του χορηγεί η υπηρεσία, τις έγγραφες οδηγίες και τις εγκεκριµένες προδιαγραφές, να 
εφαρµόσει αυτά που αναφέρονται και στο άρθρο 138 παρ. 3 του Ν.4412/16. 

 
Άρθρο 12: Προκαταβολές 

∆εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 
 

Άρθρο 13: Ασφάλιση προσωπικού 
Στις εργασίες των δασικών φυτωρίων το προσωπικό που απασχολείται ασφαλίζεται 

σύµφωνα µε τις σχετικές µε το Ι.Κ.Α. διατάξεις. 
Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ασφαλίσει για περιπτώσεις ατυχηµάτων σε 

ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισµένες από το κράτος όλο το εργατοτεχνικό και άλλο 
προσωπικό που απασχολείται στα εργοτάξιά του, εφόσον αυτό δεν καλύπτεται από τις σχετικές 
µε το Ι.Κ.Α. διατάξεις. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη όλων των επιβαλλοµένων προληπτικών µέτρων 
κατά των ατυχηµάτων και ρητά συνοµολογείται ότι για τυχόν ατύχηµα στο προσωπικό του 
εργοταξίου ή επί παντός τρίτου προσώπου ή πράγµατος, ακέραια την ευθύνη φέρει αυτός, ο 
οποίος αναλαµβάνει και την ευθύνη κάθε αποζηµίωσης. 

 
Άρθρο 14: 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.λ.π. 

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 κ.λ.π.) 
και τους ειδικούς κανονισµούς. 

Σέρρες   5-6-2018 
                     Ο               Η 
    ∆ΑΣΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ                    Συντάκτρια 

                    
 

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


