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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 
 
 

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ  
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 
Ο∆ΩΝ ΠΙΠΙΝΟΥ, ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΟΥ 
ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ (6η ∆.Κ.)» 
 

ΚΑ: 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 
 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: 

7322.068  Φ30 
 
ΣΑΤΑ 
 
«ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & 
ΣΙΑ» 
 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ #450.367,41€# 
(Τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες τριακόσια εξήντα επτά ευρώ και σαράντα ένα λεπτά) 

[Οµάδες Εργασιών 264.051,64 €, Γ.Ε. & Ο.Ε 47.529,29 €, απρόβλεπτα 46.737,14 €, 
αναθεώρηση 4.881,45 € και  Φ.Π.Α. (24%) 87.167,89 €] 

Στην Αθήνα σήµερα την .................................... ηµέρα ................................. οι 
υπογράφοντες:  

α)  Ο κ. Γιώργος Καµίνης ενεργώντας µε την ιδιότητα του ∆ηµάρχου Αθηναίων, ως 
εκπρόσωπος του ∆ήµου (Α.Φ.Μ. 090025537 ∆.Ο.Υ. ΙΕ’ ΑΘΗΝΩΝ) και αυτού κωλυοµένου η 
απουσιάζοντος ο νόµιµος αναπληρωτής του, που εδρεύει στην Αθήνα (Λιοσίων 22, Τ.Κ.104 38) 
και  

β) Η εταιρία «Κυριακάκης Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Ε.», µε έδρα τη Σταµάτα Αττικής, Λ. Σταµάτας 5, 
ΤΚ 145 75 και ΑΦΜ 999826258, ανάδοχος του έργου, νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον 
Κυριακάκη Χρήστο κάτοχο του υπ’ αριθµ. Χ711633 ∆ελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το 
Α.Τ. Αγίου Στεφάνου 

 
συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω : 

 
Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους κ. Γιώργος Καµίνης µε την ιδιότητα του ∆ηµάρχου, και 

έχοντας υπόψη :  
1. Τις µεταβατικές διατάξεις του Ν.4412/2016 (Άρθρο 376), τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 

«Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», όπως 
αυτές τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και ισχύουν σήµερα από τον Ν.4070/2012 
«Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες 
διατάξεις», τον Ν. 4146/2013 «∆ιαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για 
τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», και τον Ν. 
4281/2014(Α160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 
Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 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 
Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων 
του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Τις διατάξεις του νοµοθετηµάτων Ν. 4250/2014 (Α74), Ν. 4278/2014 (Α157) και Ν. 
4281/2014(Α160) όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

3.   Τις εγκυκλίους του πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε :  
Ε20/2006 ∆17α/03/114/Φ.Ν.443/26-7-06 
Ε 5 /2008 ∆17α/08/36 / Φ.Ν.443/20-3-08 
Ε14/2008 ∆17α/04/82 / Φ.Ν.437/14-7-08 
Ε21/2008 ∆17α/11/116/Φ.Ν.437/2-10-08 
Ε23/2008 ∆17α/02/136/Φ.Ν.437/4-11-08 
Ε 8 /2009 ∆17γ/08/44 / Φ.Ν.437/20-3-09 

4.   Την απόφαση του πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆17α/62/3/Φ.Ν.437 ΦΕΚ Β 513/19-3-09 
5.  Τις Εγκυκλίους 2/15.1.96 και 8/27.3.96 του ΥΠΕΧΩ∆Ε καθώς επίσης και το µε αριθ. 

πρωτ. ∆178/121/2/ΦΝ380/2.10.96 έγγραφο της ∆/νσης Νοµικής Συντάξεως και 
Κωδικοποίησης του ΥΠΕΧΩ∆Ε που αφορούν το ποσό 15% των απροβλέπτων επί των 
εγκεκριµένων εργασιών. 

6.   Την από το Φεβρουάριο του έτους 2016 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Κοινοχρήστων Χώρων – 
Τµήµα Μελετών του ∆ήµου Αθηναίων και η οποία αποτελείται από : 

6.1.   Την ∆ιακήρυξη, 
6.2.   Την Τεχνική Περιγραφή, 
6.3.   Τον Συνοπτικό Προϋπολογισµό, 
6.4.   Την Προµέτρηση, 
6.5.   Τον Προϋπολογισµό, 
6.6.   Το Τιµολόγιο Μελέτης, 
6.7.   Την Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
6.8.   Την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
6.9.   Τα Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ 

  6.10. Τις  Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, σχέδια και λοιπά συµβατικά τεύχη, µε 
την σειρά ισχύος που αναφέρονται στο άρθρο 4 της Γενικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης. 

7.   Την µε αριθµό 1511/2016 Π.∆.Σ., µε την οποία εγκρίνεται το Τεχνικό Πρόγραµµα για το 
έτος 2015. 

8.   Την µε αριθµό 1644/23-11-2015 Π.∆.Σ., µε την οποία εγκρίνεται ο Προϋπολογισµός του 
∆ήµου Αθηναίων για το έτος 2016, και την µε αριθµό 1632/29-8-2016 Π.∆.Σ, που 
εγκρίνει την αναµόρφωσή του. 

  9.  Την µε αριθµό 185/28-01-2016 Απόφαση (Α.∆.Α ΩΟΚ8Ω6Μ-ΖΑΗ) του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε την οποία εγκρίνεται η εκτέλεση της σχετικής εργολαβίας για την 
κατασκευή του έργου, του οποίου οι Τεχνικές Μελέτες έχουν ήδη εγκριθεί από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

10.  Την µε αριθµό 319/09-03-2015 Πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α : 7Λ17Ω6Μ-
4ΕΦ), η οποία εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 250.000,00 € µε Κ.Α. 7322.068  
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Φ.30 στον προϋπολογισµό του έτους 2016 και τη δέσµευση ποσού 950.000,00 € για το 
έτος 2017. 

11.   Την µε αριθµό πρωτ. 106858/05-04-2016 (Π00453) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(Α∆Α : 6ΑΥ4Ω6Μ-7ΕΤ), για τη δέσµευση πίστωσης 250.000,00 €. 

12.   Την µε αριθµό 672/08-06-2016 Πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α : ΩΑΥ7Ω6Μ-
∆ΟΧ), µε την οποία αποφασίζεται :  
Α.   Η σύνταξη της διακήρυξης και η κατάρτιση των όρων της ανοικτής δηµοπρασίας για 

το εν λόγω έργο, 
Β.   Ο καταλογισµός της σχετικής πίστωσης, στον προϋπολογισµό των ετών 2015 και 

2016 µε   Κ.Α. 7322.068  Φ.30 και 
Γ.   Η συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού. 

13.   Την µε αριθµό Πρωτ. 196834/22-06-2016 Περίληψη ∆ιακήρυξης µε την οποία ορίστηκε η 
12-07-2016  ηµέρα Τρίτη, ως η αρχική ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας. 

14.    Την 927/20-07-2016 Πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΨΒΑΞΩ6Μ-ΦΑΨ), µε την 
οποία αποφασίσθηκε η επανάληψη της διενέργειας του ∆ιαγωνισµού την 30-08-2016 
ηµέρα Τρίτη. 

15.   Την µε ΑΗΠ 259504/23-08-2016 Απόφαση Ανατροπής Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α : 
7Λ6ΑΩ6Μ-ΡΣΣ) 

16.    Την µε ΑΗΠ 262550/26-08-2016 Απόφαση Ανατροπής Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α : 
ΩΨΓ2Ω6Μ-8ΝΑ)  

17.   Την µε αριθµό 1160/05-10-2016 Πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α : 6ΗΙΝΩ6Μ-
ΘΩΒ), µε την οποία αποφασίζεται η κατακύρωση του αποτελέσµατος της ανοικτής 
δηµοπρασίας για την επιλογή αναδόχου, για το εν λόγω έργο, που διενεργήθηκε στις 30-
08-2016, σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 3669/08, µε το σύστηµα του 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, στον µειοδότη «Κυριακάκης Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Ε», µε µέσο 
ποσοστό έκπτωσης 62,77 %. 

18.  Την µε αριθµό 99833/36460/08-12-2016 Απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής µε την οποία κρίθηκε ότι έχει ληφθεί νόµιµα η 1160/2016 Πράξη της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 

19.   Την υπ’αριθµ.18/2017 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε 
την οποία κρίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύµβασης. 

20.  Το µε αριθµό 33875/03-02-2017 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής µε το οποίο 
εκλήθη ο ανάδοχος να προσκοµίσει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά συµµετοχής 
στο διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 26 (παρ 2) του Ν. 3669/2008 

21.   Την µε αριθµό. 391/ 21-03-2017 Πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α:6Κ7ΤΩ6Μ-
76Η), µε την οποία, µετά τον έλεγχο των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών, εγκρίνεται 
το αποτέλεσµα του διαγωνισµού στη µειοδοτούσα επιχείρηση «Κυριακάκης Χρήστος & 
ΣΙΑ Ε.Ε». 

22.   Το µε αρ. πρωτ. 98893/ 04-04-2017 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το οποίο 
εκλήθη ο ανάδοχος να προσέλθει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα για την υπογραφή της 
εργολαβικής σύµβασης και του κοινοποιήθηκαν οι υπ΄ αριθµ. 391/21-03-2017  και 1160/ 
05-10-2016 Πράξεις της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατακύρωσης του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού.  

23. Την µε αριθµό πρωτ. 84823/21-03-2017 (Π0036) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(Α∆Α : 6ΗΑΝΩ6Μ-ΞΧΜ), ποσού 450.367,41€. 

24.  Την από 21-04.-2017 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι µέσα σε προθεσµία 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης και οπωσδήποτε πριν από 
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την έναρξη των εργασιών, θα προσκοµίσει αντίγραφο ασφαλιστηρίου συµβολαίου του 
έργου. 

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Με αυτό το συµφωνητικό στον δεύτερο από τους συµβαλλόµενους, κ. Χρήστο Κυριακάκη, 
νόµιµο εκπρόσωπο της «Χρήστος Κυριακάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.», την εκτέλεση του έργου 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 
Ο∆ΩΝ ΠΙΠΙΝΟΥ, ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ (6η ∆.Κ.)», αντί του συνολικού ποσού των 
τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ και σαράντα ενός λεπτών 
(450.367,41€) για όλες τις εργασίες που αναγράφονται και περιγράφονται στα εγκεκριµένα τεύχη 
της µελέτης, καθώς επίσης και όσες εργασίες δεν προβλέπονται, αλλά η εκτέλεσή τους θα κριθεί 
από το ∆.Α. αναγκαία κατά την πρόοδο των εργασιών για την ολοκλήρωση και σωστή εκτέλεση 
του έργου, µαζί µε τα γενικά έξοδα, το εργολαβικό όφελος, τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και 
τον αναλογούντα Φ.Π.A. Το ποσόν αυτό προκύπτει από το άθροισµα των δαπανών των 
εργασιών (264.051,64 €) του Γ.Ε. & Ο.Ε (47.529,29 €), των απροβλέπτων 15% (46.737,14 €), 
της αναθεώρησης (4.881,45 €) και του Φ.Π.Α. 24% (87.167,89 €), στον ΚA :7322.068  Φ30 

Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων και 
∆ηµοτικών Έργων, µε τα εγκεκριµένα τεύχη της δηµοπράτησής του, τις ισχύουσες πρότυπες 
τεχνικές προδιαγραφές και τον Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε συµπληρώθηκε και ισχύει 
σήµερα και των οποίων έλαβε γνώση η ανάδοχος εταιρεία. 

Ο δεύτερος από τους συµβαλλόµενους, η εταιρία «Χρήστος Κυριακάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.», 
αποδέχεται και αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ Ο∆ΩΝ ΠΙΠΙΝΟΥ, ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΟΥ ΚΑΙ 
ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ (6η ∆.Κ.)» που κατακυρώθηκε σε αυτόν, αντί του προαναφεροµένου ποσού, 
σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στην εγκεκριµένη Μελέτη, την Τεχνική 
Περιγραφή, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων καθώς και τα λοιπά συµβατικά τεύχη, µε τη 
σειρά ισχύος που αναφέρονται στο άρθρο 4 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του ανωτέρω 
έργου και ειδικά µε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις : 

1. Κατά την υπογραφή του συµφωνητικού, ο δεύτερος από τους συµβαλλοµένους 
ανάδοχος καταθέτει την από 10/04/2017 εγγυητική επιστολή της ALPHA BANK  µε αρ. 
GRH132584 ποσού ΕΥΡΩ #18.160,00€# (δεκαοκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ) 
καλής εκτέλεσης του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων . 

2. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει πριν την έναρξη των εργασιών ασφαλιστήριο 
συµβόλαιο, καθώς υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και “κατά παντός κινδύνου” 
σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Ν. 3669/2008, για το συµβατικό τίµηµα του έργου 
συµπεριλαµβανοµένων των τυχών αναπροσαρµογών αυτού (θετικών η αρνητικών). 

3.  Πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου ο ανάδοχος µεριµνά για την εκπόνηση 
Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και για την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και 
Υγείας (Φ.Α.Υ.). Μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει 
για την αναπροσαρµογή του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), ώστε αυτός να 
περιέ-χει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Η 
ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται πριν την παραλαβή του έργου να παραδώσει στην 
Υπηρεσία πλήρη σειρά κατασκευαστικών σχεδίων του έργου. 

4. Το έργο θα εκτελεσθεί µέσα σε συνολική προθεσµία δώδεκα (12) µηνών, από την 
υπογραφή της παρούσας σύµβασης. Τµηµατικές προθεσµίες θα δοθούν µε το 
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χρονοδιάγραµµα, σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Ν. 3669/08 και το άρθρο 8 της Ειδικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων, που θα υποβάλει η Ανάδοχος εταιρεία. 

5. Σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής του παρόντος 
ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει χρονοδιάγραµµα για την κατασκευή του 
έργου σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 3669/2008 καθώς και το άρθρο 8 της Ειδικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων 

6. Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής συµβατικής προθεσµίας, ορίζονται ποινικές 
ρήτρες κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 2, του άρθρου 49 του Ν. 3669/2008, και οι ο-
ποίες δεν µπορούν να υπερβούν το 6% του συνολικού ποσού της σύµβασης. Ήτοι για 
τις πρώτες 72 ηµέρες ίση µε 149,30 ΕΥΡΩ για κάθε µέρα που περνά, και για τις 
επόµενες 54 ηµέρες ίση µε 199,06 ΕΥΡΩ για κάθε ηµέρα που περνά. 

7.  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις συµβατικές της υποχρεώσεις ή δεν 
συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση 
ή το νόµο, κηρύσσεται έκπτωτη σύµφωνα τη διαδικασία του άρθρου 61 του Ν.3669/08 
και σύµφωνα µε τα οριζόµενα για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις στις διατάξεις του 
άρθρου 82 του Ν. 3669/08. 

8. Ο ανάδοχος δεν θα εκτελέσει εργασίες επιπλέον του συµβατικού οικονοµικού 
αντικειµένου αν προηγουµένως δεν υπάρχει έγκριση για την απαιτούµενη πληρωµή των 
εργασιών. 

9.  Στην περίπτωση που απαιτηθεί η εκτέλεση εργασιών πέραν των προβλεποµένων από 
την µελέτη εφαρµογής ή σε τροποποίηση αυτής µε εντολή της υπηρεσίας συντάσσεται 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που κανονίζει τις τιµές για τις εργασίες αυτές, σύµφωνα µε τον νόµο και 
τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στα τεύχη της µελέτης της υπηρεσίας σύµφωνα 
µε το άρθρο 43 του Π.∆. 609/85 όπως ισχύει σήµερα και όπως κωδικοποιήθηκε µε το 
άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 καθώς και την Ε.Σ.Υ. 

10. Ο Φ.Π.Α. καταβάλλεται από το ∆ήµο στον ανάδοχο κατά την έκδοση από αυτόν 
τιµολογίου πληρωµής του και υποχρεούται (ο ανάδοχος) να τον αποδώσει σύµφωνα µε 
τον νόµο. 

11. Ο ανάδοχος απαλλάσσεται των τελών κατάληψης οδοστρώµατος και πεζοδροµίου 
καθώς και του τέλους έκδοσης αδειών τοµής. 

12.  Ο αντισυµβαλλόµενος ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση προστήσεως προς το ∆ήµο, και ευ-
θύνεται προσωπικώς αυτός µονάχα, αποκλειόµενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης 
του ∆ήµου, για τα κατά την διάρκεια εκτελέσεως της συµβάσεως ατυχήµατα ή βλάβες 
που µπορεί να συµβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή σε τρίτους από 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

13.  Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που προκύπτει από την εφαρµογή 
της παρούσας σύµβασης, επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στα αρµόδια 
δικαστήρια, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Άρθρο 77 του Ν. 
3669/08 

Ο ανάδοχος δηλώνει ως έδρα της επιχείρησης του τη Λ. Σταµάτας 5, στη Σταµάτα Αττικής 
µε ΤΚ 145 75 και ΑΦΜ 999826258, ∆.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ Τηλ.: 210 8144222, Fax.: 210 8144222, και 
ορίζει αντίκλητό του σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Ν. 3669/2008 την κα Αµαλία Καραντζίκου  του 
Ευαγγέλου, κάτοικο Ροδόπολης, οδός Ρόδων αρ 6, Τ.Κ145 75, Α.∆.Τ. ΑΝ 075112 (ηµεροµηνία 
έκδοσης 18/04/2017 από Τ.Α. Αγίου Στεφάνου), τηλ.: 210 8144222., Fax.:210 8144222. 

Ο ανάδοχος αφού έλαβε γνώση των πιο πάνω αναφεροµένων, δηλώνει ότι αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα και αναλαµβάνει την εκτέλεση του πιο πάνω έργου σύµφωνα µε τη διακήρυξη.  
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Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρµόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύµφωνα µε τις οδηγίες 
και τις υποδείξεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταµένης Αρχής και θα λάβει όλα τα 
απαραίτητα µέτρα ασφαλείας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί δηµοσίων έργων.  

Το συµφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε επτά (7) πρωτότυπα, από τα οποία πέντε (5) 
κρατήθηκαν στο ∆ήµο Αθηναίων και δύο (2) παρέλαβε ο ανάδοχος αφού πρώτα διαβάστηκαν 
βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν από τους δύο Συµβαλλόµενους. 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

     Ο 
       ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΕΤΑΙΡΙΑ  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ 
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