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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

Άρθρο 1-Αντικείμενο της εργασίας

Η συγγραφή αυτή αφορά στην ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών της υπηρεσίας  «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΥΦΛΕΚΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 
ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΗ Της ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ».

Άρθρο 2 - Διατάξεις που ισχύουν

Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) Του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του Π.Δ. 437/81 

Άρθρο 3 - Συμβατικά τεύχη

Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:

Η Διακήρυξη 

Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου

Η Αναλυτική Περιγραφή

Η Eιδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

Άρθρο 4 - Δικαιούμενοι συμμετοχής

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

• Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δασολόγου ή 
Δασοπόνου, 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της 
διακήρυξης και αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. 

Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε 
υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες των παρεχόμενων υπηρεσιών 
ως και τα συστατικά στοιχεία της σύμβασης.

Άρθρο 5 - Αναθεώρηση τιμών προσφοράς

Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες, μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου.

Άρθρο 6 - Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης – Ρήτρες

1. Για τη συμμετοχή στο συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής.

2. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
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Άρθρο 7 – Παραλαβή εργασιών

Η παραλαβή των ανατιθέμενων εργασιών θα γίνει από την οικεία επιτροπή και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν 4412/2016.

Άρθρο 8 - Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις, 
που θα ισχύουν την ημέρα σύναψης της σύμβασης εκτέλεσης της εργασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την 
υπηρεσία.

Άρθρο 9 – Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των εργασιών του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωσή τους και 
ύστερα από τη σύνταξη και έγκριση του πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής τους από την 
αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας. Όλα τα δικαιολογητικά 
πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία. 

Άρθρο 10 - Έκπτωση του αναδόχου

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου όταν,

α) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και 

β) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης.

Κασσάνδρεια, 23-06-2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Οι Συντάκτες

Μαργαρίτα Μπαχαντουριάν

Δασολόγος

Άγγελος Κοσμαδέλης

ΤΕ Μηχανικών

Η Αναπληρώτρια

Δασάρχης Κασσάνδρας

Μαργαρίτα Μπαχαντουριάν

Δασολόγος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθ. πρωτ. 122327/28-06-2021 (ΑΔA: 9Ψ7ΥΟΡ1Υ-ΕΞΑ) Απόφαση της Δ/νσης

Ν. Χαλκιδικής

Ο Αναπληρωτής Δ/ντής Δασών Ν. Χαλκιδικής

Γεώργιος Καψάλης

Δασολόγος
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