
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B – Ειδική υγγραφή Τποχρεώςεων 

 

Άρθρο 1- Αντικείμενο τησ υπηρεςίασ 

Αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ είναι θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν που αφοροφν τθν αςφαλι 

διαχείριςθ υπολειμμάτων υλοτομίασ Τραχείασ και Μαφρθσ Πεφκθσ ςτο Περιαςτικό Δάςοσ 

Ζδεςςασ Περιοχισ ευκφνθσ Δαςαρχείου Ζδεςςασ. 

Άρθρο 2 – Χρηματοδότηςη  

Η υπθρεςία χρθματοδοτείται από πιςτϊςεισ του Ειδικοφ Φορζα Δαςϊν του Πράςινου 

Ταμείου (Ζργα και εργαςίεσ αντιπυρικισ προςταςίασ και οδοποιίασ) Κ.Α.Ε. 02.001.2499. 

Άρθρο 3 – Επικοινωνία – Κοινοποίηςη εγγράφων 

Η επικοινωνία με τον ανάδοχο ςυντελείται είτε: α) με τθλεομοιοτυπία, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 14 του ν. 2672/1998, β) με όργανο τθσ υπθρεςίασ ι οποιοδιποτε 

άλλο δθμόςιο όργανο, γ) με δικαςτικό επιμελθτι, κατόπιν παραγγελίασ του αρμόδιου 

οργάνου ι πλθρεξοφςιου νομικοφ εκπροςϊπου του, δ) με e-mail θλεκτρονικό ταχυδρομείο 

κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. Η κοινοποίθςθ τθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ και τθσ απόφαςθσ 

ζκπτωςθσ του άρκρου 160, τθσ ειδικισ διαταγισ του άρκρου 159, γίνεται αποκλειςτικά 

κατά τισ περιπτϊςεισ βϋ και  γϋ . Για τθν κοινοποίθςθ, ςφμφωνα με τισ περιπτϊςεισ βϋκαι γϋ 

ςυντάςςεται ςχετικό αποδεικτικό επιδόςεωσ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται ανάλογα οι 

οικείεσ διατάξεισ  του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ. Ο ανάδοχοσ γνωςτοποιεί ςτθ 

Διευκφνουςα Υπθρεςία τθ νόμιμθ εκπροςϊπθςι του ι τουσ πλθρεξοφςιουσ. 

Άρθρο 4 – Διατάξεισ που ιςχφουν 

Η εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

α) του ν. 4412/2016 

β) του Π.Δ. 437/81 

γ) Του ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ-Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/Αϋ/2010). 

δ) Του ν. 3861/2010 « Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν και διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ». 

 

 



Άρθρο 5 – Γλώςςα 

Επίςθμθ γλϊςςα τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Ελλθνικι και ςε αυτι κα ςυντάςςονται όλα τα 

ζγγραφα, θ αλλθλογραφία κλπ. Αναδόχου και Υπθρεςίασ. Σε περίπτωςθ που υπάρχουν 

κείμενα ςυνταγμζνα ςε δφο γλϊςςεσ, για κάκε περίπτωςθ ερμθνείασ επίςθμθ και 

υπεριςχφουςα είναι θ Ελλθνικι Γλϊςςα. 

Άρθρο 6 – υμβατικά τεφχη         

1. Η Διακιρυξθ 

2. Η Οικονομικι Προςφορά 

3. Ο εκτιμϊμενοσ Προχπολογιςμόσ 

4. Το τεφχοσ τθσ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων 

5. Η Τεχνικι Ζκκεςθ 

Άρθρο 7 – Τποχρεώςεισ Αναδόχου 

1.  Ο ανάδοχοσ τελεί πάντοτε υπό τθν εποπτεία του Δαςαρχείου Ζδεςςασ, προσ τισ 

εντολζσ και οδθγίεσ του οποίου οφείλει να ςυμμορφϊνεται. 

2. Ο ανάδοχοσ πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν για να λειτουργιςει ςτο χϊρο τθσ 

αδειοδοτθμζνθσ εγκατάςταςθσ ςτακερό ι κινθτό εξοπλιςμό, κα πρζπει να διακζτει 

για τον εξοπλιςμό άδεια λειτουργίασ βάςει του ν. 3981/11 ι αποκλειςτικά από τθν 

οικεία αρμόδια υπθρεςία. 

3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τθσ περί τάξεωσ και αςφάλειασ επί 

ατυχθμάτων αςτυνομικζσ διατάξεισ και ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για 

οποιοδιποτε ατφχθμα ι βλάβθ, που κα ςυμβεί ςτον ίδιο, ςτο προςωπικό του ι 

τρίτουσ από ενζργειεσ που ζχουν άμεςθ ι ζμμεςθ ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ τθσ 

εργαςίασ. 

4. Το πάςθσ φφςεωσ και ειδικότθτασ ζμμιςκο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

εργαςίασ αμείβεται και αςφαλίηεται αποκλειςτικά από τον ανάδοχο. Σθμειϊνεται 

ρθτά ότι απαγορεφεται θ απαςχόλθςθ αναςφάλιςτου προςωπικοφ. Σε περίπτωςθ 

απαςχόλθςθσ αλλοδαπϊν κα πρζπει αυτοί να κατζχουν νόμιμθ άδεια εργαςίασ θ 

οποία κα κεωρείται από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

5. Ο ανάδοχοσ ευκφνεται απεριόριςτα για τισ ηθμιζσ προσ τρίτουσ τισ οποίεσ κα 

προξενιςει κατά τισ εργαςίεσ του με τθ υπαιτιότθτά του. Ο μθχανολογικόσ 

εξοπλιςμόσ του αναδόχου που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ 

κα πρζπει να είναι αςφαλιςμζνοσ για ςωματικζσ βλάβεσ και ηθμίεσ ζναντι τρίτων. 

6. Όλεσ  οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ κα γίνονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα τθσ τεχνικισ 

περιγραφισ, και κα πρζπει με πλιρθ και αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου να 

λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ και πυραςφάλειασ από κίνδυνο 

εκδιλωςθσ και μετάδοςθσ πυρκαγιάσ από τθ χριςθ των μθχανθμάτων 

κρυμματιςμοφ. 

7. Οι εργαςίεσ κα γίνονται από κατάλλθλα εκπαιδευμζνο εργατοτεχνικό προςωπικό, 

υπό τθν επίβλεψθ υπευκφνων του αναδόχου. 



8. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει ςτθ διάκεςι του για τισ εργαςίεσ όλο το 

απαιτοφμενο προςωπικό, υλικά, μθχανιματα, οχιματα, εργαλεία και οποιαδιποτε 

άλλα μζςα είναι απαραίτθτα. 

9. Τα μθχανιματα, οι ςυςκευζσ, τα όργανα και τα πάςθσ φφςεωσ υλικά που 

χρθςιμοποιοφνται πρζπει να πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που απαιτοφνται 

για τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

10. Ο ανάδοχοσ με δικι του ευκφνθ και μζριμνα αναλαμβάνει το κόςτοσ και τα ζξοδα 

που αφοροφν ςτθ διάκεςθ του ςυνόλου του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ για τθν 

εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, το προςωπικό που κα χρθςιμοποιιςει τα αςφάλιςτρα (κάκε 

είδουσ), τθ ςυντιρθςθ και επιςκευι του εξοπλιςμοφ, τα καφςιμα, λιπαντικά, το 

Κ.Τ.Ε.Ο., τουσ φόρουσ και τα τζλθ κυκλοφορίασ οχθμάτων. 

11. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει τον εξοπλιςμό και τθν τεχνογνωςία για τθν 

εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. Ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιθκεί κα 

πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοσ με τισ νόμιμεσ άδειεσ. 

12. Σε περίπτωςθ βλάβθσ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ   ι κακοιονδιποτε τρόπο 

αδυναμίασ εκτζλεςθσ εργαςίασ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ 

αντικατάςταςι του με άλλο ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκεί το προβλεπόμενο 

πρόγραμμα εργαςιϊν χωρίσ διακοπι. Υποχρεοφται να ειδοποιιςει εγγράφωσ τθν 

αρμόδια υπθρεςία για τθν αδυναμία εκτζλεςθσ τθσ προγραμματιςμζνθσ εργαςίασ 

και να ενθμερϊςει με ποιο τρόπο και ςε πόςο χρονικό διάςτθμα προβλζπει να 

προβεί ςτθν επανόρκωςι τθσ. 

13. Ο ανάδοχοσ οφείλει να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςε ςυνεργαςία με τθν υπθρεςία 

θ οποία είναι αρμόδια για τθν διοίκθςθ, επίβλεψθ και ζλεγχο των εργαςιϊν. 

Άρθρο 8 – Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ - Ρήτρεσ  

1. Για τθ ςυμμετοχι ςτο ςυνοπτικό διαγωνιςμό δεν απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ 

επιςτολισ ςυμμετοχισ. 

2. Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 72 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε 

ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Π.Α. 

Άρθρο 9 – Αναθεώρηςη τιμών 

Οι τιμζσ προςφοράσ ςε καμία ανακεϊρθςθ δεν υπόκεινται για οποιονδιποτε λόγο ι 

αιτία, αλλά παραμζνουν ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ, μζχρι το τζλοσ τθσ ςυμβατικισ 

χρονικισ περιόδου. 

Άρθρο 10 – Προθεςμία Περάτωςησ –Παραλαβή Εργαςιών 

Για τθν περάτωςθ τθσ υπθρεςίασ θ προκεςμία ορίηεται δφο (2) μινεσ από τθν θμζρα 

που κα υπογραφεί θ ςφμβαςθ. 

Η παραλαβι των εργαςιϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ εφάπαξ 

μετά τθν ολοκλιρωςι τουσ με τθ ςφνταξθ πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ και 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

Άρθρο 11 – πληρωμζσ – Φόροι, τζλη, κρατήςεισ 



Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν και φςτερα από 

τθ ςφνταξθ και ζγκριςθ του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ τουσ από τθν αρμόδια 

επιτροπι παραλαβισ. Όλα τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ ελζγχονται από τθν αρμόδια 

υπθρεςία. 

Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ βάςει κείμενων διατάξεων φόρουσ, τζλθ και 

κρατιςεισ, που κα ιςχφουν τθν θμζρα ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ. 

Ο Φ.Π.Α. βαρφνει τθν υπθρεςία. 

Άρθρο 12 – Ζκπτωςη του αναδόχου 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά 

του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου 

αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου όταν: 

Α) δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ 

εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ  

Β) δεν υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Ζδεςςα, 27 -07 - 2020 

 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ              ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η υντάκτρια 

 

 

Γεωργία Μπόνου 

Δαςολόγοσ Α 

 Η Αναπληρώτρια Προϊςταμζνη  

Δαςαρχείου Ζδεςςασ 
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