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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 
ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΡΔΩΝ                                           

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ-ΔΡΓΩΝ 

 

       
Μέγαξα   29 - 7- 2019 

       Αξηζ. Πξση. : 15378/2019 
 

 
 
 
 

ΤΜΒΑΗ 
ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΣΙΣΛΟ 

 

«ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Φ. 426 ΣΗΝ 
ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΙΧΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤ» 

 
(Ζιεθηξνληθφο Γηαγσληζκφο 78901) 

 

CPV : 45214100-1 Καηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα παηδηθνχο ζηαζκνχο 

 
 
 
 
 
 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ:     658.858,09 € (ρσξίο ΦΠΑ 24%) 
 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ :  816.984,03 € (κε  ΦΠΑ 24%) 

 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ :  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 
Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ)  

ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ Α (ΚΩΓΗΚΟΔΝΑΡΗΘΜΟΤ) : 2018ΔΠ08510048, 
ΚΩΓ. Α ΔΠ0851. 

Κσδηθφο ΟΠ  5030263 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αηηηθή 2014-2020» 
 

ΚΑΔ : 64.7311.0001 
 

ΑΝΑΓΟΥΟ : «ΑΞΧΝ Α.Δ., ΑΝΧΝΤΜΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΛΑΣΟΜΙΚΗ 
ΔΣΑΙΡΔΙΑ» 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 
ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΡΔΩΝ 
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ-ΔΡΓΩΝ 
 

Μέγαξα   29 - 7 - 2019   
Αξηζ. Πξση. :   15378/2019 
 
ΔΡΓΟ:  
«ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ 
ΣΟ Κ.Φ. 426 ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΙΧΑΝΝΗ 
ΓΑΛΙΛΑΙΟΤ»  

Δθηηκψκελεο αμίαο 1.650.000,00 € (με  ΦΠΑ) 

 
ΑΝΑΓΟΥΟ :  

«ΑΞΧΝ Α.Δ., ΑΝΧΝΤΜΟ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΛΑΣΟΜΙΚΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ» 

 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ :  
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 
Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 
(ΔΣΠΑ)  
ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ Α (ΚΩΓΗΚΟΔΝΑΡΗΘΜΟΤ) : 
2018ΔΠ08510048, ΚΩΓ. Α ΔΠ0851. 
Κσδηθφο  ΟΠ  5030263 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αηηηθή 

2014-2020»,   
ΚΑΔ : 64.7311.0001 
 

 

ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ  
ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ: 816.984,03 € (κε ΦΠΑ 24%) 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ:     658.858,09 € (ρσξίο ΦΠΑ 24%) 

Μέζη έκπηωζη 50,49 % 

ην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Μεγαξέσλ, ζήκεξα ηελ 29 ηνπ κήλα Ηνπιίνπ  ηνπ έηνπο 2019 εκέξα Γεπηέξα  

νη παξαθάησ ππνγξάθνληεο ζπκβαιιφκελνη : 

ΑΦ ΔΝΟ, 

 

1. Ο Γήμαπσορ Μεγαπέων Γπηγόπιορ Ι. ηαμούληρ, ελεξγψλ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζηελ 

παξνχζα «χκβαζε» κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ σο εθπξφζσπνο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ ζχκθσλα κε ηελ 

Ννκνζεζία πεξί Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηα Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», απνθαινχκελνο εθεμήο «Δξγνδφηεο» θαη 

θαηφπηλ ηεο Απφθαζεο κε αξηζκφ 62/2019 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ 

(ΑΔΑ: 6ΤΤΖΨΚΠ-6Χ5)  γηα ηελ αλάδεημε Αλαδφρνπ εθηέιεζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

«ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Φ. 426 ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΙΧΑΝΝΗ 

ΓΑΛΙΛΑΙΟΤ»  θαη  

 

ΑΦ ΔΣΔΡΟΤ, 

2. Ο Οικονομικόρ Φοπέαρ με ηην επωνςμία  «ΑΞΧΝ Α.Δ., ΑΝΧΝΤΜΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ 
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΛΑΣΟΜΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», δηα ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο Κωνζηανηίνος Ναπολέονηα 
Σποςμπούκη ηος Νικολάος, σο Πξνέδξνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλνληα πκβνχινπ 
ηεο εηαηξείαο, κε έδξα ηελ Κεθηζηά, νδφο Μάξθνπ Μπφηζαξε αξ. 20-Β2, Σ.Κ. 14561, Α.Φ.Μ 
094229365 Γ.Ο.Τ. ΦΑE ΑΘΖΝΩΝ, ηει.: 2106234220-1, mail : axonsa@gmail.com  θαινχκελνο 
εθεμήο Αλάδνρνο, 
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ΤΜΦΧΝΗΑΝ ΚΑΙ ΤΝΑΠΟΓΔΥΘΗΚΑΝ 

Σα αθφινπζα 

(1) Ο ΠΡΧΣΟ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ΣΑΜΟΤΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, θαινχκελνο ζην εμήο 

ΔΡΓΟΓΟΣΗ, ππφ ηελ πξναλαθεξζείζα ηδηφηεηά ηνπ θαη έρνληαο ππφςε : 

1. Σν Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο –

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» φπσο ηζρχεη ζήκεξα 

2. Σηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ, ηνπ Ν.4412/2016, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

3. Σελ Απφθαζε κε Α.Π. 3115/05-10-2018 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ, ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Δ.Π. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ γηα Έληαμε ηεο Πξάμεο «Kαηαζκεςή 

Βπεθονηπιακού ηαθμού ζηο Κ.Φ. 426 ζηην πεπιοσή Αγ. Ιωάννη Γαλιλαίος» κε Κσδηθφ 

ΟΠ 5030263 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αηηηθή 2014-2020» (ΑΔΑ: 6Φ9Π7Λ7-Ν2Κ),  

ΚΑΔ : 64.7311.0001 ηνπ Γήκνπ  

4. Σν εγθεθξηκέλν Σερληθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ έηνπο 2019, ζην νπνίν είλαη εληαγκέλν ην 

παξαπάλσ έξγν (Σελ 404/2018 Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο Πξνγξάκκαηνο 

Δθηειεζηέσλ Έξγσλ ΑΔΑ: 6ΚΧΞΨΚΠ-ΦΔΠ) 

5. Σνλ Πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2019 ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ πνπ εγθξίζεθε κε ηελ 405/2018 Απ. Γ.. 

(ΑΔΑ: 7ΖΦΜΨΚΠ-ΚΧ1)  

6. Σελ ππ΄αξηζκ. 32 /2018  Μειέηε Πξνυπνινγηζκνχ 1.650.000,00 € (κε Φ.Π.Α. 24%) ηνπ έξγνπ 

«ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Φ. 426 ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΙΧΑΝΝΗ 

ΓΑΛΙΛΑΙΟΤ», πνπ ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε απφ ηε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

Μεγαξέσλ. 

7. Σελ κε αξηζκφ 245 /7-8-2018 Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο κειέηεο 

(ΑΔΑ:ΨΦ83ΨΚΠ-ΓΥ3)  

8. Σελ κε αξηζκφ 319/6-11-2018 Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα Δθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

«ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Φ. 426 ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΙΧΑΝΝΗ 

ΓΑΛΙΛΑΙΟΤ» κε αλνηθηή δηαδηθαζία γηα ηελ ζχλαςε ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγνπ 

θάησ ησλ νξίσλ ηνπ Ν. 4412/2016 κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή (ΑΔΑ:69ΗΦΨΚΠ-ΘΤ5) 

9. Σελ  κε αξηζκφ Πξση. 2452/2019 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ΑΑΤ 73/4-2-2019 

19REQ004435021 2019-02-08 (ΑΔΑ: 60ΤΦΩΚΠ-ΟΑΥ)  

10. Σελ κε αξηζκφ 432 /27-11-2018 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ, 

κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη φξνη ηεο Γεκνπξαζίαο θαη κέζσ ηεο εγθξηζείζαο Γηαθήξπμεο 

(ΑΔΑ:6ΕΘΜΨΚΠ-Γ1Μ), 

11. Σελ κε αξηζκφ 442 /11-12-2018 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ, 

κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. 432/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο (ΑΔΑ:6ΚΥΓΨΚΠ-ΝΘΠ),ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 

Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 8-1-2019 , 

εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00  

Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 14-1-2019 , 

εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:00 

12.  Σελ ΠΡΟΚΤΡΗΞΗ κε αξηζκ. πξση. : 23129/30-11-2018 (ΑΓΑΜ : 18PROC004164105 2018-

12-11)  

13. Σελ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ κε αξηζκ. πξση. : 23148/30-11-2018 (ΑΔΑ: Ψ2ΞΖΨΚΠ-ΥΦΚ) 

14. Σελ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ κε αξηζκ. πξση.: 23148/30-11-2018 (ΑΓΑΜ: 18PROC004164234 2018-12-

11)  

15. Σελ κε αξηζκφ Πξση. 3925/5-12-2018 Γιαηύπωζη θεηικήρ γνώμηρ για έγκπιζη όπων 

Γιακήπςξηρ για ηο Τποέπγο «Καηαζκεςή Βπεθονηπιακού ηαθμού ζηο Κ.Φ. 426 ζηην 
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πεπιοσή Αγ. Ιωάννη Γαλιλαίος» Α/Α 1 ηηρ Ππάξηρ με κωδικό ΟΠ 5030263, ηεο Δηδηθήο 

Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

16. Σελ κε αξηζκφ 453/18-12-2018 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξί Έγθξηζεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ κέζσ ΜΖΜΔΓ (ΑΔΑ: 613ΨΨΚΠ-6ΗΤ)  

17. Σελ κε αξηζκφ 445/18-12-2018 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξί Οξηζκφ 

εθπξνζψπνπ ΣΔΔ γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ   (ΑΔΑ: ΨΨΚΕΨΚΠ-ΛΔ4)  

18. Σελ κε αξηζκφ 62/2019 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί Έγθξηζεο Πξαθηηθνχ Νν2 

ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ (78901) επηινγήο αλαδφρνπ 

θαη θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Φ. 426 ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΙΧΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤ» 

(ΑΓΑ: 6ΤΤΖΨΚΠ-6Χ5)  

19. Σελ κε αξηζκφ 18/2019 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί Έγθξηζεο Πξαθηηθνχ 

ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο/ αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ (Πξαθηηθνχ Νν1) ηεο Δπηηξνπήο 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ γηα ην έξγν «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ 

Κ.Φ. 426 ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΙΧΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤ» (ΑΔΑ: 6Ξ6ΔΨΚΠ-15Ξ) 

20. Σνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο 62/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Μεγαξέσλ κε αξηζκφ Πξση. 48909/13733/5-7-2019 (14506/16-7-2019 αξ. πξση. Γήκνπ 

Μεγαξέσλ)  ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο Γελ. Γ/λζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο Γ/λζε 

Γηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηεθκαίξεηαη φηη Νόμιμα έρεη ιεθζεί ε 62/2019 Απφθαζε Ο.Δ. 

21. Σα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο εξγνιαβίαο. 

22. Σηο Παξαθάησ αλαξηήζεηο ζην ΚΖΜΓΖ: 

 ΑΓΑΜ ΠΡΩΣΟΓΔΝΔ  18REQ003992205  2018-11-12 

 ΑΓΑΜ ΔΓΚΔΚΡΗΜΜΔΝΟ  18REQ004012620  2018-11-15 (ΑΔΑ: ΨΝΣΠΨΚΠ-Θ31) 

 ΑΓΑΜ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ   18PROC004164105  2018-12-11 

 ΑΓΑΜ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ   18PROC004164234  2018-12-11 

 

23. Σελ αλάξηεζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θιπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ megara.gr 

24. Σα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο ηνπ ππφςε Αλαδφρνπ θαη ηδηαίηεξα ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ σο εμήο: 

Α/ Α   Α/Α 

Πποζθοπάρ 

Δπωνςμία Πποζθέπονηα Ποζοζηό ΑΞΙΑ 

ΤΜΒΑΗ 

ΥΧΡΙ ΦΠΑ 

 

1 

 

107647 

«ΑΞΧΝ Α.Δ., ΑΝΧΝΤΜΟ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΛΑΣΟΜΙΚΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ» 

 

50,49% 

 

658.858,09 € 

Αλαιπηηθά ζχκθσλα κε ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ πξψηνπ πξνζσξηλνχ κεηνδφηε «ΑΞΧΝ Α.Δ., 

ΑΝΧΝΤΜΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΛΑΣΟΜΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», (Α/Α ΠΡΟΦΟΡΑ: 

107647 ΔΖΓΖ)  :  
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Ομάδερ Δπγαζιών 

Γαπάνη ομάδαρ 

επγαζιών καηά 

ηον 

Πποϋπολογιζμό 

Μελέηηρ (Δςπώ) 

Πποζθεπόμενη 

έκπηωζη (%) 

Γαπάνη ομάδαρ 

επγαζιών μεηά 

ηην 

έκπηωζη ζε 

εςπώ 

 
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ : 1 Οκάδα Α: 
Υσκαηνπξγηθά - Καζαηξέζεηο 

 
46.081,50 

 
49%  

 
23.501,57 

 
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ : 2 Οκάδα Β: 
θπξνδέκαηα 

 
276.742,95  

 
49% 

 
141.138,90 

 
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ: 3 Οκάδα Γ: 
Σνηρνπνηίεο - επηρξίζκαηα - 
κνλψζεηο 

 

107.189,00   

 

50% 

 

53.594,50 

 
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ: 5 Οκάδα Δ: 
Δπελδχζεηο - επηζηξψζεηο 

 
158.345,30  

 
54% 

 
72.838,84 

 
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ: 6 Οκάδα Σ: 
Καηαζθεπέο μχιηλεο ή 
κεηαιιηθέο 
 

 
33.060,50 

 
46% 

 
17.852,67 

 
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ: 7 Οκάδα Ε: 
Λνηπά - ηειεηψκαηα 
 

 
180.732,00 

 
50% 

 
90.366,00 

 
Ζ/Μ 4-1 Γ.1 Κιηκαηηζκφο- 
Θέξκαλζε 
 

 
44.448,23 

 
54% 

 
20.446,19 

 
Ζ/Μ 4-2 Γ.2 Ύδξεπζε  

 
27.729,90 

 
47% 

 
14.696,85 

 
Ζ/Μ 4-3 Γ.3 Απνρέηεπζε  

 
13.717,76 

 
54% 

 
6.310,17 

 
Ζ/Μ 4-4 Γ.4 Ηζρπξά Ρεχκαηα  

 
35.784,53  

 
54% 

 
16.460,88 

 
Ζ/Μ 4-5 Γ.5 Αζζελή Ρεχκαηα  

 
9.683,48 

 
50% 

 
4.841,74 

 
Ζ/Μ 4-6 Γ.6 Δλεξγεηηθή  

 
19.288,40 

 
54% 

 
8.872,66 

 
Ζ/Μ 4-7 Γ.7 Αλειθπζηήξαο  

 
19.000,00 

 
46% 

 
10.260,00 

ύνολο Κόζηοςρ Δπγαζιών 1:  971.803,55 Π1:  481.180,97 

ΓΔ & ΟΔ ΔΡΓΑΗΩΝ 18% 174.924,64 
 

86.612,57 

χλνιν Γαπάλεο ηνπ Έξγνπ 

Καηά ηε κειέηε: 
1.146.728,19 Π2: 567.793,54 

    
Μέζε Έθπησζε Δκ = ( 2 – Π2 ) / 2 =   50,49% 
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ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 15% 172.009,23   85.169,03 

χλνιν Γαπάλεο ηνπ Έξγνπ 

Καηά ηε κειέηε: 
1.318.737,42 

Καηά ηελ 

πξνζθνξά: 
652.962,57 

ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ 11.907,74 
 

5.895,52 

ύνολο Γαπάνηρ ηος Έπγος 

Καηά ηη μελέηη: 
1.330.645,16 

 
658.858,09 

 

χλνιν Γαπάλεο ηνπ Έξγνπ ρσξίο  ΦΠΑ :                658.858,09 € 

Φπα 24%          158.125,94 € 

Αμία ζχκβαζεο  κε ΦΠΑ 24%  :                  816.984,03 € 

 

ΑΝΑΘΔΣΔΙ 

ζην δεχηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ, δειαδή ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα με ηην επωνςμία  «ΑΞΧΝ Α.Δ., 

ΑΝΧΝΤΜΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΛΑΣΟΜΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», δηα ηνπ εθπξνζψπνπ 

ηεο Κωνζηανηίνος Ναπολέονηα Σποςμπούκη ηος Νικολάος, σο Πξνέδξνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ηεο εηαηξείαο, ν νπνίνο θαη απνδέρεηαη, ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ: «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Φ. 426 ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΙΧΑΝΝΗ 

ΓΑΛΙΛΑΙΟΤ» ε νπνία ζα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4412/2016 φπσο ηζρχνπλ θαη ηεο 

ινηπήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ έξγσλ. 

Ο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο «ΑΞΧΝ Α.Δ., ΑΝΧΝΤΜΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΛΑΣΟΜΙΚΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ», δηα ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο Κωνζηανηίνος Ναπολέονηα Σποςμπούκη ηος Νικολάος, 

απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηελ αλάζεζε απηή θαη αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα 

κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε ηνπ έξγνπ . 

Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε : 

1) Σηο Γηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» θαζψο 

επίζεο θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο Ννκνζεζίαο πεξί δεκνζίσλ έξγσλ, φπσο ηζρχνπλ γηα ην 

ππφςε έξγν 

2) Σνπο φξνπο θαη ηα πεξηερφκελα ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζηεί 

ην έξγν, φπσο αλαθέξνληαη κε ηε ζεηξά ηζρχνο ζηε Γηαθήξπμε θαη κε ηνπο φξνπο πνπ 

πεξηγξάθνληαη, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί πιήξσο ζε απηά θαζψο θαη 

κε ηηο θαηά πεξίπησζε εθδηδφκελεο εληνιέο ηνπ Κ.Σ.Δ. 

3) Σελ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, 

4) κε αξηζκφ 62/2019 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ πεξί Έγθξηζεο 

Πξαθηηθνχ Νν2 ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ (78901) 

επηινγήο αλαδφρνπ θαη θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπγηα ηελ 

αλάδεημε Αλαδφρνπ εθηέιεζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Κ.Φ. 426 ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΓ. ΙΧΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΤ»  κε κέζε έθπησζε  

50,49% (ΑΔΑ: 6ΤΤΖΨΚΠ-6Χ5),   

5) Σνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο 62/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

Μεγαξέσλ κε αξηζκφ Πξση. 48909/13733/5-7-2019 (14506/16-7-2019 αξ. πξση. Γήκνπ  
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Μεγαξέσλ)  ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο Γελ. Γ/λζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο 

Γ/λζε Γηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν Νφκηκα έρεη ιεθζεί ε 62/2019 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, 

6) χκθσλα κε ηελ παξ.2  παξ. 4 & παξ 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/2016 (εγθ. 27/2012 ΑΓΑ: 

ΒΦ301-8ΞΩ) «Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ηεξνχλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α'. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα 

φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο 

αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.» 

(2) Ο ΓΔΤΣΔΡΟ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, «ΑΞΧΝ Α.Δ., ΑΝΧΝΤΜΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ 
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΛΑΣΟΜΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», δηα ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο Κωνζηανηίνος Ναπολέονηα 
Σποςμπούκη ηος Νικολάος θαη ππφ ηελ πξναλαθεξζείζα ηδηφηεηά ηνπ, αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ φια 
ηα αλσηέξσ, 

ΓΗΛΧΝΔΙ 
α) Όηη ε ππνγξαθή ηνπ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε ηνλ δεζκεχεη απνιχησο θαη φηη δελ δηθαηνχηαη λα 

πξνζβάιιεη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

β) Όηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηα αλσηέξσ πεξηγξαθέληα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο 

εξγνιαβίαο, ηα νπνία ε αλάδνρνο εηαηξεία ζα εθαξκφζεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κλεκνλεπζείζεο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πεξί εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ, γηα ην 

ππφςε έξγν. 

γ) Όηη ζα εθαξκφδεη θαηά ηα θαζνξηδφκελα ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηηο εληνιέο ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο θαη ησλ Πξντζηακέλσλ απηήο Τπεξεζηψλ. 

δ) Όηη έρεη κειεηήζεη θαη θαηαλνήζεη πιήξσο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο απηέο απνξξένπλ απφ 

ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη νξηνζεηνχληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηδηαίηεξα ζηε ΓΤ θαη ηελ 

ΔΤ θαη φηη ηπρφλ παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζε ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία, 

πνπ αθνξά ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, δελ ην απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε 

ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη δελ πξνθχπηεη γηα ηνλ Αλάδνρν 

θαλέλα δηθαίσκα νηθνλνκηθήο ή άιιεο θχζεο ή θαη παξάηαζεο πξνζεζκίαο εμ’ αηηίαο απηνχ ηνπ 

ιφγνπ εθηφο ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεκέλσλ πρ. Αξραηνινγίαο. 

ε) Όηη ζα ηεξήζεη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί κέηξσλ αζθαιείαο, εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο, πεξί 

κέηξσλ πγηεηλήο θιπ, απνδερφκελνο φηη είλαη ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο, πνηληθά θαη 

αζηηθά, γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα ήζειε πξνθιεζεί απφ ακέιεηα εθαξκνγήο ησλ ηζρπνπζψλ 

δηαηάμεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ππνρξεψζεψλ ηνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, εληφο ή εθηφο ησλ 

εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ. Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην έξγν θαη λα θαηαξηίζεη ην ζρεηηθφ 

ΦΑΤ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ Φαθέινπ Αζθαιείαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ 

ην νπνίν πξέπεη λα ελεκεξψλεη ζπλερψο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 

7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 305/96. 

ζη) Όηη είλαη ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηε κεηά ζρνιαζηηθφηεηαο ηήξεζε θαη 

εθαξκνγή ησλ λνκνζεηεκέλσλ φξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ, θαηά ηελ ηπρφλ εθκεηάιιεπζε ησλ πεγψλ ιήςεο πιηθψλ θαη θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

εγθεθξηκέλσλ απνζεθνζαιάκσλ απφζεζεο πιενλαζκάησλ ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. Δπίζεο  
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επζχλεηαη ζην αθέξαην γηα θάζε δεκηά ή θζνξά ζε ηπρφλ ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο θαη 

εγθαηαζηάζεηο, θαζψο επίζεο θαη  θζνξέο ζηα δίθηπα ΟΚΩ ηα νπνία νθείιεη άκεζα λα 

απνθαηαζηήζεη. 

δ) Όηη βεβαηψλεη πσο φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε θαη πνπ 

θαηαηέζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία ΑΞΩΝ Α.Δ.πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο είλαη λφκηκα, 

νξζά θαη αθξηβή θαη πνπζελά δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο φξνπο ησλ ηεπρψλ 

δεκνπξάηεζεο θαη φηη πάλησο, έζησ θη αλ ππάξρεη θάπνην ιάζνο ή αληίζεζε, απνδέρεηαη 

αλεπηθχιαθηα λα επαλνξζψζεη ην ζεκείν ηεο αληίζεζεο κε δηθή ηνπ θξνληίδα, επζχλε θαη 

δαπάλε, απξνθάζηζηα θαη ζε εχινγν ρξφλν, απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο γλψζεο ηνπ ζεκείνπ 

αληίζεζεο. 

(3) χκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016 ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζφ 

32.942,90 € (πνπ αληηζηνηρεί ζην 5% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ΦΠΑ: 658.858,09€ Υ 0,05 

= 32.942,90 €). 

Ο Γεχηεξνο ησλ πκβαιινκέλσλ πξνζθφκηζε ηελ αθφινπζε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ θαη πηζηήο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, νη νπνίεο εθδφζεθαλ ππεξ ηνπ αλαδφρνπ απφ 

ηνλ παξαπιεχξσο αλαθεξφκελν εγγπεηή: 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΓΓΤΗΣΗ ΠΟΟ 

1. 783382 23/7/2019 ΣΑΜΔΗΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΩΝ ΚΑΗ 

ΓΑΝΔΗΩΝ  
  32.942,90 € 

Ζ γλεζηφηεηα ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο βεβαηψλεηαη κε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 15126/24-7-2019 

έγγξαθν ηνπ εγγπεηή (ΣΑΜΔΗΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΩΝ ΚΑΗ ΓΑΝΔΗΩΝ). 

(4) Ζ νιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ έρεη θαζνξηζηεί ζε ηπιακόζιερ εξήνηα πένηε  (365) 

ημεπολογιακέρ ημέπερ  θαη αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο.  

(5) ύμθωνα με ηο άπθπο 16 ηηρ Γιακήπςξηρ: 

 Πποβλέπεηαι η σοπήγηζη πποκαηαβολήρ ζε ποζοζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο 
ζηνλ Αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν 10 εδ. Α ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 3614/2007 
(φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 242 ηνπ Ν. 4072/2012) θαη εμαθνινπζεί λα 
ηζρχεη γηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 δπλάκεη ηεο παξ. 15 ηνπ 
άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 4315/2014   

 ΓΔΝ πξνβιέπεηαη  ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε   

 (6) Ο Αλάδνρνο θαη ηα ζπλεξγεία πνπ εμαξηψληαη απφ απηφλ ππνρξενχληαη λα επηηξέπνπλ θαη λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζε άιινπ έξγνπ, ζηελ πεξηνρή εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 

ηνπο. Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ αζηπλνκηθψλ δηαηάμεσλ, φζσλ 

αθνξά ηελ θπθινθνξία ησλ εξγαηψλ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ απηνχ θπξίσο ηηο ψξεο θνηλήο 

εζπρίαο θαη φιεο νη ζρεηηθέο κε ηελ ηήξεζή ηνπο δαπάλεο βαξχλνπλ απηφλ. 

Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ξππάλζεσο ησλ πέξημ 

ηνπ έξγνπ δξφκσλ θπθινθνξίαο θαη ηνπ εξγνηαμίνπ θαη λα πξνβαίλεη, ζε πεξίπησζε ξππάλζεσο ζηνλ 

άκεζν θαζαξηζκφ ηνπο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. Να ηνπνζεηεί κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ηα απαηηνχκελα 

ζήκαηα θαη πηλαθίδεο αζθαιείαο. Ηδηαίηεξα ζε επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζέζεηο, ηνπνζεηνχληαη 

απηφκαηα θσηεηλά ζήκαηα (FLASH LIGHTS), φπσο πξνβιέπεη ν θψδηθαο νδηθήο θπθινθνξίαο 
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Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα ιακβάλεη φια ηα ηζρχνληα απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. Κάζε ζρεηηθή δαπάλε πεξηιακβάλεηαη ζην πνζφ 

ησλ γεληθψλ εμφδσλ νθέινπο θιπ ηνπ Αλαδφρνπ. Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ν Αλάδνρνο είλαη ν κφλνο θαη 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε βιάβε ή δεκηά πνπ ηπρφλ ζα επέιζεη είηε ζην 

Γήκν είηε ζην απαζρνινχκελν απφ ηνλ ίδην πξνζσπηθφ είηε ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην εμ αηηίαο ηνπ 

έξγνπ θαη ηεο εθηειέζεψο ηνπ, αθνχ αλαγλσξίδεηαη, φηη ν εξγνιάβνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δελ 

ζα ηειεί ππφ ηηο νδεγίεο θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εξγνδφηνπ, ηπρφλ δε ππνδείμεηο ηνπ εξγνδφηνπ ζα 

έρνπλ ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα. Ο Γήκνο απαιιάζζεηαη ηειείσο απφ θάζε ηέηνηα επζχλε, ν δε 

Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο  λα ηνπ απνθαηαζηήζεη θάζε δεκηά πνπ ζα ππνζηεί ν ίδηνο θαη λα 

ηνπ θαηαβάιεη θάζε  πνζφ, πνπ ζα θιεζεί ελδερνκέλσο απηφο λα πιεξψζεη πξνο νπνηνλδήπνηε. 

Δπίζεο, ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ ησλ ζρεηηθψλ κε 

ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ ή ζε ηξίηνπο θαη 

ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. ρεηηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο, ν αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα εθπνλεί κε επζχλε ηνπ θάζε ζρεηηθή κειέηε θαη λα αλαιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά 

κέηξα. 

Ο Αλάδνρνο, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απηήο, επηβεβαηψλεη γηα άιιε κία θνξά φηη δηεξεχλεζε, 

εμέηαζε θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, ηηο δπζρέξεηεο θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ 

επηκέξνπο εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηελ πιεξφηεηα ηεο κειέηεο. 

 Γελ πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή ζπκπιεξσκαηηθνχ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο (πξηκ) ζηελ 

πεξίπησζε πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο νξηδφκελεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο 

εθηέιεζήο ηνπ θαη πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο.  

Ο Αλάδνρνο δειψλεη κε ηελ ζχκβαζε απηή φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο παξαπάλσ φξνπο θαη 

ζπκθσλίεο θαη φηη αλαιακβάλεη θαη ππφζρεηαη ηελ έληερλε, κε αθξίβεηα θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 

ηεο ηέρλεο θαη ηεο θαηαζθεπαζηηθήο ηερληθήο εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ 

εκπξφζεζκε απνπεξάησζή ηνπο εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ νξηδφκελνπ ρξφλνπ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα πξνβεί ζηελ έθδνζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

(7) Ο δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ δέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο πην 

πάλσ φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη δειψλεη φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαη αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε 

ηνπ σο άλσ έξγνπ. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπληάρζεθε ζε έμη (6) αληίγξαθα, πξσηνθνιιήζεθε κε αξηζκφ 15378/29-7-2019 

ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ θαη ν Αλάδνρνο πήξε δχν (2) αληίγξαθα. 
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