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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
 ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ» 

 “Κ/Ξ ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ-  
Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ-ΒΡ. ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε. 
ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ” 
 

Α.Π.310324/04-12-2019 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ # 1.857.126,41€ # 

  (Ένα εκατομμύριο οκτακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι έξι ευρώ                      
και σαράντα ένα λεπτά) 

[Σύνολο Εργασιών 1.046.159,38 € (για οικοδομικές εργασίες 535.658,77 €, για εργασίες 
Πρασίνου 154.702,11 € και Η/Μ Εργασίες 355.798,50 €) Γ.Ε. & Ο.Ε 188.308,69 €, 
Απρόβλεπτα 185.170,21 €, Αναθεώρηση 23.044,31 €, Απολογιστικά 55.000,00€ και  Φ.Π.Α. 
(24%) 359.443,82 €] 

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

α) Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438 Αθήνα και ΑΦΜ: 090025537 ΔΟΥ: Α΄ 

ΑΘΗΝΩΝ) όπως εκπροσωπείται από τον κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη ενεργώντας με την 

ιδιότητα του Δημάρχου Αθηναίων ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και  

β) Η «Κ/ΞΙΑ ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ - Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ-ΒΡ. ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε. - ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ», με έδρα το Νέο Ψυχικό, οδός Γρ. Ξενόπουλου 1, ΤΚ 154 51, ΑΦΜ 

996954078, ΔΟΥ Ψυχικού, ανάδοχος του έργου, όπως εκπροσωπείται από τους κ.κ. Βλάση 

Θεοδοσίου και Κωνσταντίνο Αδαμίδη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6785-6/11/2019 σύσταση 

κοινοπραξίας 

 

συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω : 

 

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους όπως εδώ εκπροσωπείται, έχοντας υπόψη :  

 

1. Τις διατάξεις α) του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τον Ν. 

4146/2013 «Διαμόρφωση 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». 

β) του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Δημοσίων Συμβάσεων…» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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γ) του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

δ) 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 Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 

ε) του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

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 Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις διατάξεις του Ν. 

4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι ) 

3. Την απόφαση του ΥΠΟΜΕ με αριθ.ΔΝΣγ/οικ.35577/Φ.Ν.466 ΦΕΚ Β 1746/19-05-2017 

4. Τις Εγκυκλίους 2/15.1.96 και 8/27.3.96 του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς επίσης και το με αριθ. 
πρωτ. Δ178/121/2/ΦΝ380/2.10.96 έγγραφο της Δ/νσης Νομικής Συντάξεως και 
Κωδικοποίησης του ΥΠΕΧΩΔΕ που αφορούν το ποσό 15% των απροβλέπτων επί των 
εγκεκριμένων εργασιών. 

5. Την από τον Οκτώβριο του έτους 2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης 
και Κοινοχρήστων Χώρων – Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού του 
Δήμου Αθηναίων και η οποία αποτελείται από : 
5.1.   Τη Διακήρυξη, 
5.2.   Την Τεχνική Περιγραφή, 
5.3.   Το Συνοπτικό Προϋπολογισμό 
5.4.   Την Προμέτρηση, 
5.5.   Τον Προϋπολογισμό 
5.6.   Το Τιμολόγιο Μελέτης, 
5.7.   Την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
5.8.   Τα Φ.Α.Υ. και Σ.Α.Υ 
5.9    Τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, σχέδια και λοιπά συμβατικά τεύχη, με την 
 σειρά ισχύος που αναφέρονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης και αποτελούν 
 αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.  

6. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/136867/13198/17350-2/06/2017 απόφαση 
έγκρισης της μελέτης του ΥΠ.ΠΟ. 

7. Την με αριθμό 2131/2016 Π.Δ.Σ., με την οποία εγκρίνεται το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 

έτος 2017 και την υπ’ αριθμ. 369/30-03-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. 

πρωτ. 99738/4-4-17 και ΑΔΑ: ΩΤΡ4Ω6Μ-ΗΥ0) περί έγκρισης 1ης τροποποίησης του 

Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2017. 
8. Την με αριθμό 2246/25-11-2016 Π.Δ.Σ., με την οποία εγκρίνεται ο Προϋπολογισμός του 

Δήμου Αθηναίων για το έτος 2017. 

9. Την με αριθμό 77/26-01-2017 Π.Δ.Σ. (ΑΔΑ: Ω6Υ6Ω6Μ-ΟΨ5) του Δημοτικού Συμβουλίου 

με την οποία εγκρίνεται ο τρόπος δημοπράτησης του έργου με ανοικτή διαδικασία. 

10. Την 1316/21-09-2017 Π.Δ.Σ.που τροποποιεί την 77/Π.Δ.Σ. 

11. Την 1591/19-10-2017 Π.Δ.Σ. που τροποποιεί την 1316/Π.Δ.Σ. 

12. Το αίτημα με ΑΔΑΜ 17REQ002212865 για δέσμευση ποσού 1.000.000,00€ για το έτος 

2018 και 3.200.000,00€ για το έτος 2019 στον ΚΑ 7322.047 Φ30. 

13. Την 1236/08-11-2017 Π.Ο.Ε. η οποία εγκρίνει το ανωτέρω αίτημα (ΑΔΑ: 7ΤΥΥΩ6Μ-7ΑΓ) 

14. Την Απόφαση δέσμευσης για τα έτη 2018-2019 με ΑΔΑΜ 18REQ002787068 και την 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το έτος 2018 (ΑΔΑ: ΨΓΞΡΩ6Μ-ΧΥΑ) με αριθμό 
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ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 18REQ002787156 με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση 

πίστωσης ποσού 1.000.000,00€ . 

15.  Την  455/17-04-2017 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : Ω11ΘΩ6Μ-60Ρ), η 

οποία εγκρίνει:  

Α. Τους όρους της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος 

 Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για το εν λόγω έργο, 

Β.  Ο καταλογισμός της σχετικής πίστωσης, στον προϋπολογισμό των ετών 2018 και 

 2019 με  Κ.Α. 7322.047 Φ.30 

Γ.  Τη συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού και ορίζει ως Γνωμοδοτικό    

 Όργανο για το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης του έργου το Τμήμα Επίβλεψης της 

 Δ/νουσας Υπηρεσίας. 

16. Την με αριθ. Πρωτ. 166177/27-06-2018 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ:Ω7Υ6Ω6Μ-46Γ) και 

με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 18PROC003471249 με την οποία ορίστηκε η 03-09-

2018 ημέρα Δευτέρα, ως ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

17. Την 805/30-07-2018 Π.Ο.Ε. με την οποία ορίζεται η Επιτροπή Διαδικασίας σύναψης 

Δημόσιας Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 

18. Την με Α.Π.3504/ΕΦΔ220/14-09-2018 Απόφαση Δημάρχου με θέμα την ένταξη της 

πράξης «Αναβάθμιση Υποδομών Εθνικού κήπου» με κωδικό ΟΠΣ5030533 στο 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». 

19. Την με αριθμό 988/08-10-2018 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : Ω964Ω6Μ-

Ρ6Γ), η οποία εγκρίνει το από 28-09-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το 

οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης  στον μειοδότη και προσωρινό ανάδοχο “Κ/Ξ 

ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ – Κ.ΑΔΑΜΙΔΗΣ –ΒΡ.ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε. – ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ” με ποσοστό μέσης έκπτωσης 56,70%. 

20. Την με αριθμό 279/01-04-2019 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω9ΞΑΩ6Μ-

0ΔΡ), με την οποία αποφασίζεται η κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής 

δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου, για το εν λόγω έργο, που διενεργήθηκε στις 03-

09-2018, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016, με το 

σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, στο μειοδότη “Κ/Ξ ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ – 

Κ.ΑΔΑΜΙΔΗΣ –ΒΡ.ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε. – ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ” με ποσοστό 

μέσης έκπτωσης 56,70% και κοινοποίηση της απόφασης μέσω της πλατφόρμας Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ με α/α υποσυστήματος 

75284). 

21. Την με Αριθ. Πρωτ.155147/04-06-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής με την οποία κρίθηκε ότι έχει ληφθεί νόμιμα η 279/2019 Πράξη της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

22. Το με αριθμό 207280/31.07.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και 

Κοινοχρήστων Χώρων, με το οποίο εκλήθη ο ανάδοχος να προσκομίσει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 

105 (παρ 4) του Ν. 4412/2016. 

23. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το οικ. έτος 2019 (ΑΔΑ: ΩΦ1ΛΩ6Μ-658) με 

αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 18REQ004383087 με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση 

πίστωσης ποσού 1.000.000,00€ και η συμπληρωματική δέσμευση ποσού 1.000.000,00€ 

για το έτος 2020 στον ΚΑ 7322.047 . 

24. Το με αρ. πρωτ. 270900/23-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και 

Κοινοχρήστων Χώρων, με το οποίο εκλήθη ο ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό 

Κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης και του κοινοποιήθηκε η υπ΄ 
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αριθμ. 279/2019 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού.  

25. Την από 12-11-2019 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι μέσα σε προθεσμία 

δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και οπωσδήποτε πριν από την 

έναρξη των εργασιών, θα προσκομίσει αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου του έργου. 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Με αυτό το συμφωνητικό στο δεύτερο από τους συμβαλλόμενους, Κ/Ξ ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ- 

Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ-ΒΡ. ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε. ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, όπως εκπροσωπείται από 

τους κ.κ. Βλάση Θεοδοσίου και Κωνσταντίνο Αδαμίδη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6785-6/11/2019 

σύσταση κοινοπραξίας, την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ», 

αντί του συνολικού ποσού του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων 

εκατόν είκοσι έξι ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (1.857.126,41€) 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 Δ.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, τα απολογιστικά, την αναθεώρηση και τον 

αναλογούντα Φ.Π.A. Το ποσό αυτό προκύπτει από το άθροισμα των δαπανών των εργασιών 

1.046.159,38 € (που αναλύεται σε Οικοδομικές εργασίες 535.658,77 €, Εργασίες Πρασίνου 

154.702,11 € και Η/Μ Εργασίες 355.798,50 €), του Γ.Ε. & Ο.Ε 188.308,69 €, των 

Απροβλέπτων 185.170,21 €, της Αναθεώρησης 23.044,31 €, των Απολογιστικών 55.000,00€ 

και  του Φ.Π.Α. (24%) 359.443,82 €. 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης Δημοσίων και 

Δημοτικών Έργων, με τα εγκεκριμένα τεύχη της δημοπράτησής του, τις ισχύουσες πρότυπες 

τεχνικές προδιαγραφές και τον Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, την με αρ. πρωτ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/136867/13198/17350-2/06/2017 απόφαση έγκρισης της μελέτης 

του ΥΠ.ΠΟ και των οποίων έλαβε γνώση ο ανάδοχος. 

Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους, Κ/Ξ ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ- Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ-ΒΡ. ΣΤΕΦΑΣ 

Ο.Ε. ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, όπως εκπροσωπείται από τους κ.κ. Βλάση 

Θεοδοσίου και Κωνσταντίνο Αδαμίδη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6785-6/11/2019 σύσταση 

κοινοπραξίας, αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ» που κατακυρώθηκε σε αυτόν, αντί του προαναφερομένου ποσού, σύμφωνα 

με τη Διακήρυξη του έργου, 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 5 της Διακήρυξης του 

ανωτέρω έργου. 

Ειδικότερα: 

1. Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους 

ανάδοχος καταθέτει τις κάτωθι εγγυητικές καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ:  

 

 Αρ. e-60542, ποσού # 31.904,00 € # (τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα 

ευρώ), 

 Αρ. 1749307, ποσού # 31.904,00 € # (τριάντα μία χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα 

ευρώ) 

 Αρ. e-60549, ποσού # 11.077,00 € # (έντεκα χιλιάδες εβδομήντα επτά ευρώ) 
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σύμφωνα με το άρθρο 10 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και την παρ. 1 β του 

άρθρου 157 του ν. 4281/2014 και την παρ. 1β του άρθρου 72 του ν.4412/2016, στον βαθμό 

που δεν αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 

της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

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 26 της Ε.Σ.Υ., 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 περιέχει 

τα πραγματικά στοιχεία του έργου έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Η ανάδοχος Κ/Ξ 

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 δεκαοκτώ (18) ημερολογιακών 

μηνών, από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Τμηματικές προθεσμίες θα δοθούν 

με το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16 και το άρθρο 9 της 

Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, που θα υποβάλει o Ανάδοχος. 

5. Από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

υποβάλλει  α) χρονοδιάγραμμα, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών  ημερών, για την 

κατασκευή του έργου σύμφωνα με την σύμβαση. Με βάση το άρθρο 145 του Ν. 4412/2016 

καθώς και το άρθρο 9 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, οι προθεσμίες του 

χρονοδιαγράμματος, όπως τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, επέχουν θέση 

ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών β) Πρόγραμμα Ποιότητας του 'Εργου (Π.Π.Ε) εντός 

ενός (1) μηνός, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν.4412/16 και το άρθρο 7 της Ειδικής 

Συγγραφής Υποχρεώσεων.   

6.  Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας, ορίζονται ποινικές 

ρήτρες κατ’ εφαρμογή του άρθρου 148 του Ν.4412/16 για κάθε παρερχόμενη ημέρα. Ήτοι 

για τις πρώτες 110 ημέρες ίση με 409,95 ΕΥΡΩ για κάθε μέρα που περνά, και για τις 

επόμενες 82 ημέρες  ίση με 546,60 ΕΥΡΩ για κάθε ημέρα που περνά. Οι ποινικές ρήτρες 

που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριμένης προθεσμίας δεν επιτρέπεται να 

υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

     Για την υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 9 της 

Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, θα επιβληθεί  για κάθε ημέρα υπαίτιας καθυστέρησης 

ποινική ρήτρα 5%  επί της μέσης ημερήσιας αξίας για την 1η τμηματική προθεσμία για 55 

ημέρες, για την 2η τμηματική προθεσμία για 24 ημέρες για την 3η τμηματική προθεσμία για 

18 ημέρες και για την 4η τμηματική προθεσμία για 12 ημέρες σύμφωνα με την παράγραφο 

2, του άρθρου 148 του Ν. 4412/2016. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για 

υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις 

εκατό (3%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

Λογαριασμοί των οφειλομένων ποσών συντάσσονται κατά μηνιαία χρονικά διαστήματα και 

πάνω. 

7.  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή 

δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας που είναι σύμφωνες με τη 

σύμβαση ή το νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα τη διαδικασία του άρθρου 160 του 

Ν.4412/16. 
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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 156 του Π.Δ. 4412/16 και την Ε.Σ.Υ. 

10. Ο Φ.Π.Α. καταβάλλεται από το Δήμο 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 Δήμο, και 

ευθύνεται προσωπικώς αυτός μονάχα, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης 

του Δήμου, 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 στα Άρθρα 174 & 175 του 

Ν. 4412/16. 

Η ανάδοχος Κ/ΞΙΑ, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Βλάση Θεοδοσίου του Θεοδώρου 

και τον Κων/νο Αδαμίδη του Ισαάκ δηλώνει ως έδρα της, την οδό Γρ. Ξενόπουλου 1 στο Νέο 

Ψυχικό, ΤΚ 154 51 και ΑΦΜ 996954078 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Τηλ.: 210 210 6745884-5 και 

2109612997, Fax.: 210 6745883 και 210 9613617, email:ktirio.adamon@gmail.com και ορίζει 

αντίκλητό του σύμφωνα με το άρθρο 143 του Ν. 4412/2016 τον κ. Αναστάσιο Ζαφείρη του 

Κων/νου, κάτοικο Αθηνών, οδός Δημουλίτσα Πάργας, αρ. 10-12, Τ.Κ 11475, Α.Δ.Τ. ΑΖ 156072 

/ ΤΑ Κυψέλης 18-09-17, τηλ.: 6984580090. 

Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύμφωνα με τις 

οδηγίες και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας 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 Δήμο Αθηναίων και δύο (2) παρέλαβε ο ανάδοχος αφού πρώτα διαβάστηκαν 

βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν από τους δύο Συμβαλλόμενους. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

       

                 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

                                                           

ΑΔΑ: 6ΗΞΑΩ6Μ-ΥΧΥ



                                     19SYMV005974488 2019-12-05 

   

 

Βλάσης Θεοδοσίου – Κων/νος Αδαμίδης                                           Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης   
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