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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
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Καλύβια Αττικής, Τ.Κ.: 190 10 
Τηλ.: 22.993-20.300 
Fax: 22.990-48.289, 48.653 
e-mail: dkalivia@otenet.gr 

 EΡΓΟ: "Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού 
στην τοπική κοινότητα Κουβαρά" 
 
 

  ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 
    
 
 

 
Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ι Κ Η    Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

ύψους: 1.953.776,21 €  [1.588.435,94 € + 365.340,27 € Φ.Π.Α.(23%)] 
 
 
 

Σήμερα, 3 Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 
Σαρωνικού στα Καλύβια Αττικής, οι υπογεγραμμένοι: 

 
1._ Γεώργιος Βασ. Σωφρόνης, ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου Σαρωνικού 
2._ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. με έδρα στην Αθήνα, οδός Κυψέλης 56, Τ.Κ.: 113 62, τηλ.: 210-88.40.863, 210-
88.13.912, fax: 210-88.13.912, Α.Φ.Μ.: 099747434, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αθηνών, νόμιμα εκπροσωπούμενη από 
τον Σπυριδάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ, Α.Δ.Τ.: ΑΜ-118373, Α.Φ.Μ.: 023915313, Δ.Ο.Υ.: Ν.Σμύρνης, 
κάτοικο Ν.Σμύρνης, οδός Αγ.Σοφίας 97, τηλ.: 210-88.40.863, 210-88.13.912, fax: 210-88.13.912, καλούμενη 
εφεξής ανάδοχος, έχοντας υπ’όψη: 
 
α.) τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (Φ.Ε.Κ.116Α/2008) (ΚΔΕ), τον Ν. 3840/2010, τον Ν.3263/04 
(Φ.Ε.Κ.179Α/2004), τον Ν.3242/04, τον Ν.1418/84 και εκτελεστικό του Π.Δ.609/85 "περί εκτελέσεως 
Δημοσίων Εργων" και ειδικότερα το άρθρ.5 του Ν.1418/84 και το άρθρ.26 του Π.Δ.609/85, το Ν.2576/98 και 
το Ν.2229/94, το Ν.2940/01, τις διατάξεις του Π.Δ.368/94 που διέπουν τις κατασκευές των έργων και τις 
όμοιες του Π.Δ.171/87, τον Ν.2372/96, το ΦΕΚ 2221Β/30-07-2012, την κείμενη και ισχύουσα νομοθεσία για 
την εκτέλεση Δημοσίων Εργων 
 
β.) την υπ’αριθμ. Δ17α/04/59/ΦΝ440 / 23-4-2009 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για έγκριση δημοπράτησης 
του εν λόγω έργου με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή 
 
γ.) το έγγραφο υπ’αριθμ. 153 / 13-10-2010 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής 
περί ένταξης του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" 
 
δ.) την απόφαση 190/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης του έργου 
και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου με το σύστημα που περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή 
 
ε.) την υπ’αριθμ. 118/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης του 
έργου 
 
στ.) τα πρακτικά Νο 1 έως και Νο 10 του διαγωνισμού 
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ζ.) την υπ’αριθμ. 95/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
i. εγκρίθηκαν τα πρακτικά Νο 9 και Νο 10 της δημοπρασίας του έργου και 
ii. κατακυρώθηκε στον δεύτερο των συμβαλλομένων η εκτέλεση του ανωτέρω έργου, αντί του ποσού 

των 1.953.776,21 € αναλυόμενου ως εξής: 1.300.500,00 € για εργασίες, 195.075,00 € για 
απρόβλεπτα, 86.500,00 € για μελέτες (σύνολο: 1.582.075,00 € για εργασίες, απρόβλεπτα και 
μελέτες), 6.360,94 € για αναθεώρηση και 365.340,27 € για ΦΠΑ. 

 
η.) την υπ’αριθμ. 86/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των επικαιροποημένων 
δικαιολογητικών του αναδόχου του έργου 
 
θ.) το έγγραφο υπ’αριθμ. 4764 / 2-4-2015 του Δήμου Σαρωνικού με το οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
 
ι.) τον φάκελλο του έργου 

 
 

συνομολόγησαν και συναποδέχθησαν τα παρακάτω: 
 
 
Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την πιο πάνω ιδιότητά του, αναθέτει στο δεύτερο την εκτέλεση του 

έργου: "Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην τοπική κοινότητα Κουβαρά" 
Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (Φ.Ε.Κ.116Α/2008) (ΚΔΕ), τον Ν. 

3840/2010, τον Ν.3263/04 (Φ.Ε.Κ.179Α/2004), τον Ν.3242/04, τις διατάξεις του Ν.1418/84 (όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.2229/04 και 2940/01) και τα εκτελεστικά του διατάγματα, Π.Δ.609/85 και 171/87, το 
Π.Δ.368/94, το Ν.2576/98, το ΦΕΚ 2221Β/30-07-2012, τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, την κείμενη 
νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη που 
έχει θεσμοθετηθεί και ισχύει για την εκτέλεση των δημοσίων έργων, τα τεύχη της μελέτης, τις ισχύουσες 
ΕΤΕΠ και Π.Τ.Π., τις οδηγίες της επίβλεψης και τις τιμές προσφοράς του αναδόχου. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από 
Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Αττικής 2007-2013 καθώς και από το Π.Δ.Ε. και υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 
παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93) και ισχύουν όσα αναφέρονται στη διακήρυξη του έργου. 

Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σαρωνικού, με την έκδοση 
ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσων εξοφλητικών τιμολογίων. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες 
οι νόμιμες κρατήσεις, φόροι, τέλη, δασμοί κλπ. που προβλέπονται και ισχύουν από τη νομοθεσία καθώς και 
οποιαδήποτε μεταβολή αυτών. Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί. 

Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει έως την 31-12-2015. Ο προθεσμία αυτή είναι δεσμευτική για την 
αποπεράτωση του έργου και αρχίζει από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 
ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου. Για τις τμηματικές προθεσμίες ολοκλήρωσης του έργου ισχύουν τα 
οριζόμενα στην Ε.Σ.Υ. και ειδικότερα στο άρθρο 7. 
Για κάθε ημέρα υπέρβασης από τον ανάδοχο, με υπαιτιότητά του, της συνολικής ή τμηματικών προθεσμιών 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρ.49 του Ν.3669/08 (Φ.Ε.Κ.116Α/2008) (ΚΔΕ). Για τις 
τμηματικές ποινικές ρήτρες κατά την ολοκλήρωση του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της Ε.Σ.Υ. Οι 
ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να 
υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Πέραν 
και αυτού του χρόνου, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.61 του 
Ν.3669/08 (Φ.Ε.Κ.116Α/2008) (ΚΔΕ). 

Στο χρονοδιάγραμμα θα τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσμίας και οι πιθανές, από τη διακήρυξη ή 
την Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες. 

Παράταση στη συνολική προθεσμία δίνεται μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρ.26 του 
Π.Δ.609/85, του άρθρ.5 παρ.2 και 4 και του άρθρ.10 του Ν.1418/84 και του άρθρ.48 παρ.8, 9 και 10 του 
Ν.3669/08 (Φ.Ε.Κ.116Α/2008) (ΚΔΕ). 

Εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και την αρτιότητα των εργασιών και της 
μελέτης που θα εκπονηθεί ορίζεται το ποσό των 79.103,75 € για το οποίο ο Ανάδοχος κατέθεσε την 
υπ’αριθμ. 040/709058-7/Β’ / 2-4-2015 ποσού 79.360,00 € εγγυητική επιστολή από την Εθνική Τράπεζα. 
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Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την εκκίνηση της προθεσμίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει 
στην επιβλέπουσα υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, υπό μορφή τετραγωνικού πίνακα, 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρ.32 του Π.Δ.609/85. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την 
υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου σύμφωνα 
με το Π.Δ.368/94. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση 
του έργου, στο μέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας συγχρόνως και όλα τα 
προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά μέτρα για τους εργαζόμενους και 
τους διερχόμενους, χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση. 

Γίνεται ιδιαίτερη μνεία ότι, ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ώστε 
να αποφεύγονται τα ατυχήματα είτε στο εργατοτεχνικό προσωπικό είτε στους διερχόμενους πολίτες και 
οχήματα, όπως αναφέρεται παραπάνω. Ο ανάδοχος ευθύνεται, επίσης, για κάθε ζημιά σε έργα και δίκτυα 
κοινής ωφέλειας ή ιδιωτικές κατασκευές που προκαλούνται κατά την εκτέλεση του έργου. Για τις ζημιές αυτές 
οφείλει να αποζημειώνει ή να αναλαμβάνει την αποκατάστασή τους όχι μόνο κατά την εκτέλεση του έργου 
αλλά και μέχρι την παράδοση και συντήρηση του έργου. 

 
Ο ανάδοχος οφείλει να έχει μελετήσει πλήρως τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου, τα 

τεύχη δημοπράτησής του καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο για την ορθή και έντεχνη 
εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων στα συμβατικά τεύχη στοιχείων ή/και 
όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5.2 της διακήρυξης της 
δημοπρασίας του έργου. 

Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο: 1.) Τα 
εγκεκριμμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), 2.) Οι Ευρωκώδικες, 3.) Οι 
Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ.Υ.Δ.Ε.) όπως ισχύουν σήμερα, 
4.) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

Ο Ανάδοχος θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των εργασιών, όπως 
απαιτούν η καλή πίστη, τα επαγγελματικά ήθη και οι κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να επιλύσουν φιλικά όποια διαφορά ή 
διαφωνία ήθελε προκύψει ως προς την ερμηνεία ή εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που αυτό καταστεί αδύνατο, αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς είναι τα Δικαστήρια 
Αθηνών. 

Ο Ανάδοχος που δεν εκπληρώνει, όπως πρέπει, τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 
συμμορφώνεται με τις έγγραφες εντολές της Δ/νουσας Υπηρεσίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. 

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ανάδοχος του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω 
όρους της σύμβασης, δηλώνει ως αντίκλητό του, για την παραλαβή εγγράφων της Υπηρεσίας, την κ. Γκιόκας 
Παναγιώτης, Α.Δ.Τ.: ΑΙ-632137/23-8-2010, Α.Τ. Αμαρουσίου, Α.Φ.Μ.: 144555424, Δ.Ο.Υ.: Αμαρουσίου, 
κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος 38Α, Τ.Κ.: 151 24, τηλ.: 210-88.40.863, 210-88.13.912, fax: 
210-88.13.912. 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα και ο ανάδοχος πήρε δύο (2) αντίγραφα. 
 
 
 
 OI ΣYMBAΛΛOMENOI  

για το Δήμο  για τον ανάδοχο 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

  
 
 
 
 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 

ΑΔΑ: Ω6Π6Ω1Ξ-ΣΨ5


		2015-04-03T11:30:11+0300
	Athens




