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Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο 

Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους όρους , βάσει των οποίων , σε 
συνδυασμό με τις τεχνικές προδιαγραφές συναφών έργων και εργασιών και σύμφωνα με την 
μελέτη και τις εγγραφές ή προφορικές οδηγίες της Υπηρεσίας, θα εκτελεσθεί από τον 
ανάδοχο το έργο του θέματος. 

Άρθρο 2ο 
Πρόγραμμα έργων και εργασιών 

Μέσα σε 3 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
ξεκινήσει τις εργασίες του έργου του θέματος και να τις ολοκληρώσει σε δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακές ημέρες.  

Άρθρο 3ο 
Διεύθυνση του έργου και των εργασιών. 

Ο ανάδοχος οφείλει να διευθύνει αυτοπροσώπως το έργο και τις εργασίες, να παραμένει επί 
τόπου τις εργάσιμες ημέρες και να δίνει λύσεις σε τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν. 

Άρθρο 4ο 
Επίβλεψη του έργου και των εργασιών. 

1. Ο Δασάρχης Βέροιας ορίζει τον επιβλέποντα και τους βοηθούς του. 
2. Οι δραστηριότητες του αναδόχου υπόκεινται στον έλεγχο του επιβλέποντα , ο οποίος 

μπορεί να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα , όταν διαπιστώσει ότι ο ανάδοχος δεν τηρεί 
τους όρους της συγγραφής υποχρεώσεων της παρούσης Ε.Σ.Υ. και της σύμβασης. 

3. Όταν μεταξύ επιβλέποντα και αναδόχου υπάρχουν διαφωνίες, επιλαμβάνεται ο 
Δασάρχης Βέροιας και στη συνέχεια ο Δ/ντής Δασών Ημαθίας. 

Άρθρο 5ο 
Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου. 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει πιστά τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη 
και τους γενικού όρους της συγγραφής υποχρεώσεων σε ότι αφορά τις μονάδες 
εργασίας και την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, χωρίς καμία παρέκκλιση , 
χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας. 

2. Εάν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο ανάδοχος αντιμετωπίσει συνθήκες 
ή εμπόδια τα οποία δεν προβλέπονται , οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και εγγράφως 
το Δασαρχείο Βέροιας για την περαιτέρω αντιμετώπιση αυτών. 

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση  δασικού οδικού 
δικτύου των δημοσίων και διαχ/νων  
από το Δημόσιο Δασών περιοχής 
ευθύνης Δασαρχείου Βέροιας  έτους 
2018 – Μίσθωση με ωρομίσθιο ενός (1) 
διαμορφωτήρα (GRADER) με 
ιπποδύναμη 140 ΗΡ και άνω» 
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3. Ο ανάδοχος υποχρεούται με πρωτοβουλία και ευθύνη δική του να βρει εργαλεία, 
υλικά κ.λ.π. για την έντεχνη και εντός της ολικής προθεσμίας  που προβλέπεται από 
την παρούσα Ε.Σ.Υ. περάτωση των εργασιών. 

4. Σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος οφείλει εγγράφως να το αναφέρει στην 
Υπηρεσία και να αποκαταστήσει τη βλάβη εντός πέντε (5) ημερών. Σε περίπτωση 
αδυναμίας υποχρεούται να συνεχίσει το έργο με άλλο μηχάνημα ιδίων 
προδιαγραφών. Για να μη υπάρξει υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας 
αποπερατώσεως των εργασιών ο ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλο 
βοηθητικό μηχάνημα. Στην παραπάνω περίπτωση , ουδεμία απαίτηση θα έχει από την 
Υπηρεσία.  

5. Καμία παράταση της συμβατικής προθεσμίας ή πρόσθετη αποζημίωση πέραν της 
τιμής που επιτεύχθηκε κατά τον διαγωνισμό και η οποία είναι οριστική, 
αναγνωρίζεται σε περίπτωση δυσκολιών. Οι χειριστές των μηχανημάτων πρέπει να 
κατέχουν το ανάλογο με το μηχάνημα δίπλωμα. Ο χειρισμός του μηχανήματος ή των 
μηχανημάτων θα γίνεται από έμπειρους και επιδέξιους χειριστές. Σε περίπτωση που 
κριθούν ακατάλληλοι από τον επιβλέποντα των εργασιών , η Υπηρεσία θα ζητήσει 
την αντικατάστασή του (τους). 

6. Οι δαπάνες μεταφοράς μηχανημάτων, εργαλείων, υλικών και προσωπικού από 
συστάδα σε συστάδα, ακόμα από δάσος σε δάσος και από περιοχή σε άλλη περιοχή 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 

7. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει όλες τις δαπάνες τις σχετικές με τους μισθούς 
,ημερομίσθια, ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές εργοδοτικές επιβαρύνσεις του 
προσωπικού το οποίο θα απασχολήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης τον 
ανάδοχο επιβαρύνει η αξία των κάθε φύσης υλικών που θα χρησιμοποιηθούν κατά 
την εκτέλεση των εργασιών (καύσιμα-λιπαντικά-κ.λ.π.)   τα μισθώματα των 
μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων ως επίσης και όλα τα γενικά έξοδα αυτού. 

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, 
φέρει δε ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχημα το οποίο ήθελε συμβεί, σε 
οποιονδήποτε κατά την εκτέλεση των εργασιών που ανέλαβε. 

9. Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημία που προκαλείται από αυτόν, ή το συνεργείο 
του στο Δημόσιο ή οποιονδήποτε τρίτο και υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων σε πρόσωπα και πράγματα. 

10. Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύσει την 
υπάρχουσα βλάστηση του χώρου εκτέλεσης των εργασιών, φέρει δε ακέραια την 
ευθύνη τυχόν εκρήξεως πυρκαγιάς από αιτία που σχέση θα έχει με το εργοτάξιο. 

Άρθρο 6ο 
Αρχαιότητες. 

Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών εμφανισθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης , 
ο ανάδοχος υποχρεούται να σταματήσει αμέσως τις εργασίες και να ειδοποιήσει το 
Δασαρχείο. 

Άρθρο 7ο 
Τεχνικά στοιχεία του έργου. 

Η εκτέλεση του έργου και των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την 
μελέτη, τους όρους της συγγραφής υποχρεώσεων, τις τεχνικές προδιαγραφές για παρόμοια 
έργα και εργασίες και τις έγγραφες ή προφορικές υποδείξεις της Υπηρεσίας  μας. 
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Άρθρο 8ο 
Προθεσμίες εκτελέσεως-Παράταση προθεσμιών. 

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τελειώσει όλες τις εργασίες σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας.  

2. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται 
σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, χορηγείται σ’ αυτόν παράταση της 
ολικής προθεσμίας. 

3. Εάν σημειωθεί υπέρβαση με υπαιτιότητά του, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις. 

Άρθρο 9ο 
Διάλυση συμβάσεως-Έκπτωση αναδόχου. 

Εάν ο ανάδοχος του έργου δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του , που απορρέουν από την 
συγγραφή υποχρεώσεων, την παρούσα Ε.Σ.Υ. και την σύμβαση  ή δεν συμμορφώνεται προς 
τις προφορικές και τις έγγραφες εντολές του επιβλέποντα και του Δασαρχείου Βέροιας 
αντίστοιχα, κηρύσσεται έκπτωτος. Λύση της σύμβασης χωρία καμία αποζημίωση του 
αναδόχου, γίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις : α) Όταν ανασταλούν οι εργασίες από τον 
φορέα του έργου και έχει εκτελέσει τα ¾ του αρχικού συμβατικού ποσού. ,β) Σε περίπτωση 
θανάτου ή πτώχευσης του εργολάβου, γ)Εάν περικοπούν ή διακοπούν οι πιστώσεις. Στις 
παραπάνω περιπτώσεις η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης , επιστρέφεται.  

Άρθρο 10ο 
Εκχώρηση του έργου σε τρίτους. 

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτο , μέρος ή ολόκληρο το έργο χωρίς την 
έγκριση της Υπηρεσίας. 

Άρθρο 11ο 
Πλημμελής κατασκευή. 

Εάν ο επιβλέπων κρίνει ότι η κατασκευή του έργου ή η εκτέλεση των εργασιών δεν πληροί 
του όρους της σύμβασης ή υπάρχουν ελαττώματα , το αναφέρει αμέσως στον  
Δασάρχη , ο οποίος αφού διαπιστώσει κατόπιν επιθεωρήσεως τα ελαττώματα αυτά , 
απευθύνει στον ανάδοχο ειδική διαταγή σχετικά με την αποκατάστασή του των, μέσα σε 
εύλογη προθεσμία. 

Άρθρο 12ο 
Επιμέτρηση εργασιών 

Ο επιβλέπων συντάσσει τα επιμετρικά στοιχεία για μέρος ή στο σύνολο των εργασιών. Δεν 
θα συντάσσονται επιμετρικά για τμήματα που έγιναν χωρίς την υπόδειξη του υπεύθυνου 
Δασολόγου ή Δασοπόνου. 

Άρθρο 13ο 
Πιστοποιήσει-πληρωμές. 

Η πληρωμή στον ανάδοχο , μετά την σύνταξη της Τελικής Επιμέτρησης και της Έγκρισης 
του Λογαριασμού από την Δ/νση Δασών Ημαθίας (Προϊσταμένη Αρχή) ,σύμφωνα με τις 
μονάδες εργασίας που και αφού ο ανάδοχος προσκομίσει στην Υπηρεσία τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

I. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. 
II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας 

III. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
IV. Ό,τι άλλο αποδεικτικό στοιχείο ζητήσει η υπηρεσία και προβλέπεται από τις 

ισχύουσες διατάξεις. 
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Άρθρο 14ο 
Παραλαβή εργασιών. 

Η παραλαβή γίνεται από τριμελή Επιτροπή που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό , έχοντας 
υπόψη και το άρθρο 12 της παρούσας. 

Άρθρο 15ο 
Κοινοποίηση εγγράφων κ.λ.π. 

Όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, προσκλήσεις και διαταγές της Υπηρεσίας επιδίδονται με 
απόδειξη στον ανάδοχο ή τον αντίκλητο αυτού. Κάθε αναφορά ή αίτηση του αναδόχου, 
πρέπει να κατατίθεται στο Δασαρχείο Βέροιας. 

Άρθρο 16ο 
Εργοταξική σήμανση. 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επισημαίνει τις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες για 
την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία τροχοφόρων και πεζών. 

2. Η σήμανση αυτή του εργοταξίου θα γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 
Άρθρο 17ο 

Φόροι-Τέλη-Κρατήσεις. 
1. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις  του Πράσινου Ταμείου 
2. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαρτήτως τους φόρους , τέλη, δασμούς εισφορές 

ή άλλες νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή Τρίτων. 
3. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των υπέρ ΕΦΚΑ  εισφορών του ως και των εισφορών 

του σε διάφορα άλλα ασφαλιστικά ταμεία. 
Άρθρο 18ο 

Ισχύουσες διατάξεις. 
Ο διαγωνισμός, η σύμβαση εργασίας και ότι άλλο έχει σχέση, διέπονται από τις διατάξεις του 
Ν. 4412/2016, και ιδίως των άρθρων 116,117 , καθώς και τους όρους των συμβατικών 
τευχών, που είναι: Η Διακήρυξη, το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, η οικονομικη 
προσφορά , η εγκεκριμένη μελέτη της Υπηρεσίας.   

 

Βέροια      12 /06 /2018 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ      ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάκτης 
 
 
 

Χατζόπουλος Γεώργιος 
Δασολόγος  

 Η Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
του Δασαρχείου Βέροιας  

 
 

Κατσανίδου Ελένη 
Δασολόγος  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθ. πρωτ. 5415/2018 Απόφαση της Δ/νσης Δασών Ημαθίας 

Βέροια 12-06-2018 
Ο  Δ/ντης Δασών Ημαθίας 

 
 
 

Μέντης Νικόλαος 
Δασολόγος 

 


