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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΗΛΧΗ, ΜΟΤΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ        
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΗΛΧΗ ΝΔΧΣΔΡΧΝ ΚΑΙ ΤΓΥΡΟΝΧΝ ΜΝΗΜΔΙΧΝ 
ΣΜΗΜΑ ΔΡΓΧΝ 
       Αξηζ. Πξση. 

   ΤΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΓΑΜΣΔ/ΓΑΝΜ/34328/4933/497/13.3.2013 

 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: Τπνγξαθή  χκβαζεο Δξγνιαβίαο 
 

ΣΟΠΟ ΔΡΓΟΤ:            ΑΘΗΝΑ 
 

ΔΡΓΟ: ΣΔΡΔΧΗ – ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΥΡΗΗ 
ΚΣΗΡΙΑΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑΣΗΡΗΣΔΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ 
ΣΙΛΛΔΡ – ΛΟΒΔΡΓΟΤ. 

 
ΑΝΑΓΟΥΟ:    ΠΑΛΜΟ Α.Σ.Δ. 

 

 

 

ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ 

 
ΠΟΟΤ  3.240.000,00 €   (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

 
 
 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «ηεξέσζε – Απνθαηάζηαζε – Αιιαγή Υξήζεο Κηεξηαθνχ 

πγθξνηήκαηνο Γηαηεξεηένπ Μεγάξνπ Σζίιιεξ – Λνβέξδνπ, ηδηνθηεζίαο ΤΠΑΙΘΠΑ, επί ηεο 

νδνχ Μαπξνκηράιε ζηελ Αζήλα», αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (3.600.000,00 €), 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαζεψξεζεο θαη ηνπ ΦΠΑ).  

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ 
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ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ  

Ποσού 3.240.000,00 €   (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

 

ηελ Αζήλα, ζήκεξα ηελ 13 Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2013 εκέξα Σεηάξηε  θαη ψξα 13.00 κ.κ. ζηα 

γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο Αλαζηήισζεο Νεσηέξσλ θαη χγρξνλσλ Μλεκείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, Δξκνχ 17, Σ.Κ. 101 86 Αζήλα, 6νο 

φξνθνο, κεηαμχ: 

 

Α) Σεο Καιιηφπεο Γήκνπ, Αλαπιεξψηξηαο Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Έξγσλ, ηεο 

Γηεχζπλζεο Αλαζηήισζεο Νεσηέξσλ θαη χγρξνλσλ Μλεκείσλ, πνπ εθπξνζσπεί ην Διιεληθφ 

Γεκφζην, κε βάζε:   

1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σνπ Π.Γ. 263/87 «Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ θαη εηδηθέο 

ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα έξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ ην ΤΠΠΟ», β) Tνπ Π.Γ 85/21.6.2012 

«Ίδξπζε Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ», (ΦΔΚ 

141/η.Α΄/21.6.2012), γ) Σελ αξ. 27/27.6.2012 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ γηα ηνλ 

«θαζνξηζκφ αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ» (ΦΔΚ 2048/Β'/28.6.2012), δ) ηνπ Π.Γ. 86/2012 «Γηνξηζκφο 

Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ 141Α/η.Α΄/21.6.2012), ε) 

ηνπ Π.Γ. 96/2012 (ΦΔΚ 154/Α/24-7-2012) «χζηαζε  Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηζκνχ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ», ζη) ηνπ Π.Γ 

191/03 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ», ε) Σνπ Ν. 3886/2010 «Γηθαζηηθή 

πξνζηαζία θαηά ηελ ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ». 

2. Σν Ν. 3669/2008 «Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο Ννκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ 

Έξγσλ», φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

3. Σν Ν. 2947/01, «Θέκαηα Οιπκπηαθήο Φηινμελίαο, Έξγσλ Οιπκπηαθήο Τπνδνκήο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», άξζξν 19. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο κε αξηζ. πξση. ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ 

ΣΟΠΤΝ/89348/19.9.2008 (ΦΔΚ 2032/η.Β΄/2.10.2008) γηα ηελ «Μεηαβίβαζε 

δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο «Με εληνιή Τπνπξγνχ» ζηνπο Γεληθφ Γξακκαηέα, 

Πξντζηακέλνπο Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ, Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ ηεο Κεληξηθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ». 

5. Σελ κε αξηζκ. ΔΤΣΟΠ/Α1/ΑΣΣ31/1729/4.5.2012 Απφθαζε έληαμεο ηεο Πξάμεο 

«ηεξέσζε – απνθαηάζηαζε – αιιαγή ρξήζεο θηεξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο δηαηεξεηένπ 

Μεγάξνπ Σζίιιεξ – Λνβέξδνπ, ηδηνθηεζίαο ΤΠΑΙΘΠΑ, επί ηεο νδνχ Μαπξνκηράιε ζηελ 

Αζήλα» κε θσδηθφ ΟΠ 376607, ζην Δ.Π. «Αηηηθή 2007-2013». 
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6. Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

(Δ.Π.Σ.Α.) ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ «Αηηηθή 2007-2013»,  κε θσδηθφ πξάμεο 2012Δ01480046 

ηεο Α Δ0148 θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο1 πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θξάηεζεο 6‰ ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 34-37 ηνπ Ν. 2166/93 

(Φ.Δ.Κ. 137 Α’ /24-8-93)  

 

Β)   Σεο Βαζηιηθήο Υξ. Βξαθά λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο Αλαδφρνπ Σερληθήο Δηαηξείαο 

«ΠΑΛΜΟ Α.Σ.Δ.» ηνπ έξγνπ: «ηεξέσζε – Απνθαηάζηαζε – Αιιαγή Υξήζεο Κηεξηαθνχ 

πγθξνηήκαηνο Γηαηεξεηένπ Μεγάξνπ Σζίιιεξ - Λνβέξδνπ», κε έδξα επηρείξεζεο ηελ 

Αζήλα ζηελ νδφ Αγγ. ηθειηαλνχ 22 – Ν. Φπρηθφ, Σ.Κ. 154 51, ζπκθσλήζεθαλ θαη 

ζπλνκνινγήζεθαλ ηα αθφινπζα:  

 

Η πξψηε απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, Καιιηφπε Γήκνπ, Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε ηνπ 

Σκήκαηνο Έξγσλ, ηεο Γηεχζπλζεο Αλαζηήισζεο Νεσηέξσλ θαη χγρξνλσλ Μλεκείσλ, κε ηελ 

παξαπάλσ ηδηφηεηά ηεο, έρνληαο ππφςε ηνπ ηελ αξηζ. πξση. ΤΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΑΜΣΔ/ 

ΓΑΝΜ/10440/1506/152/21.1.2013 Απφθαζε κε ηελ νπνία αλαηέζεθε ε εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ: «ηεξέσζε – Απνθαηάζηαζε – Αιιαγή Υξήζεο Κηεξηαθνχ 

πγθξνηήκαηνο Γηαηεξεηένπ Μεγάξνπ Σζίιιεξ - Λνβέξδνπ», ζηελ Σερληθή Δηαηξεία 

«ΠΑΛΜΟ Α.Σ.Δ.» κε έδξα επηρείξεζεο ηελ νδφ Αγγ. ηθειηαλνχ 22 – Ν. Φπρηθφ, Σ.Κ. 154 51, 

ε νπνία αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο φπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. ΤΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΑΜΣΔ/ΓΑΝΜ/92529/ 

6598/1859/14.9.2012 Απφθαζε κε ηελ νπνία δεκνπξαηήζεθε ην έξγν, θαζψο θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3669/2008 «Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο Ννκνζεζίαο θαηαζθεπήο 

δεκνζίσλ Έξγσλ», ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα ηεο Τπεξεζίαο, θαη ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο κε κέζε έθπησζε (10 %), φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζθνξά ηεο 

Σερληθήο Δηαηξείαο «ΠΑΛΜΟ Α.Σ.Δ.», έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ δχν εθαηνκκπξίσλ εμαθνζίσλ 

ηξηάληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ εθαηφλ ζαξάληα έμη επξψ θαη ηξηάληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ 

(2.634.146,34 €) ρσξίο ΦΠΑ, εθ ησλ νπνίσλ ηξηαθφζηεο ηξηάληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο πεληαθφζηα 

ηξηάληα επξψ (334.530,00 €) γηα απξφβιεπηεο δαπάλεο, εμήληα ελλέα ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα 

δέθα έμη επξψ θαη ηξηάληα ηέζζεξα ιεπηά (69.416,34 €) γηα αλαζεψξεζε. 

 

Σν ΦΠΑ αλέξρεηαη ζε εμαθφζηεο πέληε ρηιηάδεο νθηαθφζηα πελήληα ηξία επξψ θαη εμήληα έμη 

ιεπηά (605.853,66 €) δει. 23% ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ 

έξγνπ. 
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Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23% αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ ζαξάληα ρηιηάδσλ επξψ (3.240.000,00 €). 

Οη ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο ηνπ έξγνπ επηηξέπεηαη λα κεησζνχλ θαη ε δαπάλε πνπ 

εμνηθνλνκείηαη (επί έιαζζνλ δαπάλε) ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε άιισλ εξγαζηψλ 

ηεο ίδηαο εξγνιαβίαο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 57, παξ. 4 

ηνπ Ν. 3669/08. 

 

Σν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηεο εξγνιαβίαο απηήο, πξέπεη λα ηειεηψζεη ζε επηαθφζηεο είθνζη 

(720) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ζήκεξα, δειαδή κέρξη ηηο 3.3.2015.  

ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο ή ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ζχκθσλα κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ ην νπνίν ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία, απφ ππαηηηφηεηα ηνπ 

αλαδφρνπ, ζα επηβιεζνχλ πνηληθέο ξήηξεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 49 ηνπ Ν. 3669/08. 

 

Ιδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα ιεθζεί απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ ζηα εμήο: 

 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο παξάιιειεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ δηαθφζκνπ 

πνπ ζα πινπνηεζνχλ απφ ηα ζπλεξγεία απηεπηζηαζίαο ηεο Γηεχζπλζεο πληήξεζεο Αξραίσλ 

θαη Νεψηεξσλ Μλεκείσλ ηνπ ΤΠΑΙΘΠΑ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη λα δηεπθνιχλεη ηηο εξγαζίεο κε ηα κέζα πνπ απηφο ρξεζηκνπνηεί 

(ηθξηψκαηα θ.ι.π.), ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο. 

 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηελ πηζηή εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη 

γηα θάζε απαίηεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαηά ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην 

έξγν: «ηεξέσζε – Απνθαηάζηαζε – Αιιαγή Υξήζεο Κηεξηαθνχ πγθξνηήκαηνο Γηαηεξεηένπ 

Μεγάξνπ Σζίιιεξ - Λνβέξδνπ», ν αλάδνρνο θαηαζέηεη ηηο ππ΄ αξηζ. εγγπεηηθέο επηζηνιέο:  

α) LD/13071/00020 ηεο  ATTICA BANK πνζνχ 71.242,50  € (εβδνκήληα ελφο ρηιηάδσλ 

δηαθνζίσλ ζαξάληα δχν επξψ θαη πελήληα ιεπηψλ) θαη β) No GRH101509 εγγπεηηθή επηζηνιή 

ηεο ALPHA BANK πνζνχ  71.242,50  € (εβδνκήληα ελφο ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ ζαξάληα δχν 

επξψ θαη πελήληα ιεπηψλ)  θαιήο εθηέιεζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ εθαηφλ ζαξάληα δχν ρηιηάδσλ 

ηεηξαθνζίσλ νγδφληα πέληε επξψ (142.485,00 €). 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 25 ηεο ΔΤ ν αλάδνρνο θαηαζέηεη ηελ βεβαίσζε αζθάιηζεο ηεο εληφο 

15 (δέθα πέληε) Η.Η. απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.  

Η αλάδνρνο Σερληθή Δηαηξεία φξηζε αληίθιεηφ ηεο γηα ην έξγν ηνλ θ. Σξηαληαθχιινπ Μηράιε, 

θάηνηθν Γιπθάδαο ζηελ νδφ Σξηπνιέσο 92  165 61 Γιπθάδα. 
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Η παξνχζα ζχκβαζε καδί κε ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, ηε Σερληθή Πεξηγξαθή, ηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο, ηα γεληθά θαη ιεπηνκεξεηαθά ζρέδηα ηεο Μειέηεο, θαζψο θαη κε ηπρφλ 

ζπκπιεξσκαηηθά θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ηα νπνία ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ 

Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία (π.ρ. αλαπηχγκαηα ινπηξψλ, ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ εμνπιηζκνχ – 

επίπισλ, θα), ηελ Δληαία πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 

αλαδφρνπ, απνηεινχλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε πνπ δηέπνπλ ηελ εξγνιαβία. 

 

Έηζη, ε ζχκβαζε απηή ζπληάρζεθε απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε έμη (6) αληίγξαθα, απφ ηα 

νπνία ηα ηέζζεξα  (4) θαηαηέζεθαλ ζην αξρείν ηεο Γηεχζπλζεο Αλαζηήισζεο Νεσηέξσλ θαη 

χγρξνλσλ Μλεκείσλ ηνπ πξψελ ΤΠΠΟ, λπλ ΤΠΑΙΘΠΑ, ηα δε ινηπά δχν  (2) πήξε ν 

δεχηεξνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο.  

 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ  

 

      ΓΙΑ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΗΜΟΙΟ               Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 

           Η Αλαπι. Πξντζηακέλε                                               Γηα ηελ Σερληθή Δηαηξεία  

   ηνπ Σκήκαηνο Έξγσλ ηεο ΓΑΝΜ 

                                      

                                                          

            ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΗΜΟΤ                                                      «ΠΑΛΜΟ Α.Σ.Δ.» 

  Ηιεθηξνιφγνο Μερ/γνο Μερ. κε Β΄ β 


