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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Σμύρνη :  17/12/2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ   :  30940 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
ΠΛΗΡ:  Ελευθ.Μπαφαλούκα  
ΤΗΛ :    213 2025 814    
FAX :    213 2025 808 
e-mail: ebafalouka@neasmyrni.gr 

 

 ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - 
ΚΡΑΤΗΤΟΣ 

 (ΑΡ. ΜΕΛ. : 53/2018)   
  
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

(ΕΥΡΩ) 2.817.497,83  + 676.199,48 (ΦΠΑ24%) = 3.493.697,31 
 ήτοι: 

 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  
ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Η/Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ                 
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%                                
ΑΘΡΟΙΣΜΑ                                 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ    15%                  
ΑΘΡΟΙΣΜΑ  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε.  
Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ    18%   
ΑΘΡΟΙΣΜΑ                         
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                              
ΑΘΡΟΙΣΜΑ                                  
ΦΠΑ 24%                                      

 

163.592,62 € 
373.173,12 € 

30.189,01 € 
1.231.292,74 € 

19.669,36 € 
3.062,08 € 

42.084,44 € 
131.334,84 € 

1.994.398,21 € 
358.991,68 € 

2.353.389,89 € 
353.008,48 € 

2.706.398,37 € 
100.000 € 

9.513 € 
2.815.911,37 € 

1.586,46 € 
2.817.497,83 €  

676.199,48 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                       3.493.697,31€ 

mailto:ebafalouka@neasmyrni.gr
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Στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17η Δεκεμβρίου  του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννιά (2019) 
και ημέρα Τρίτη οι κάτωθι υπογράφοντες, 
 
1) Σταύρος Τζουλάκης, ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου Νέας Σμύρνης, 
αποκαλούμενος εφεξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, και 
2) η επιχείρηση ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. 
ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ με έδρα στο Νομό Αττικής, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 269, Τ.Κ.15231, 
Χαλάνδρι, τηλ:2106710791-2 και fax: 2106710799  και με ΑΦΜ 099361863 - ΔΟΥ ΦΑΕ 
ΑΘΗΝΩΝ, η οποία εκπροσωπείται από τον Ηλία –Παναγιώτη Ηλιάδη, με αριθμό ΑΔΤ: ΑΝ 
566026 και εξουσιοδοτεί τον Θωμά Χατζηθωμά του Λυμπέρη, κάτοικο Νέας Ιωνίας, οδός 
Αιολίας αρ. 6-8, τηλ 2106710791, fax 2106710799, email thomas@elkystis.gr , με αριθμό ΑΔΤ 
Ξ969378, σύμφωνα με τις συνημμένες στο παρόν υπεύθυνες δηλώσεις εκπροσώπου και 
αναδόχου και τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρο 135 του Ν4412/2016,να παραλαμβάνει 
τα έγγραφα που αφορούν την σύμβαση, καλούμενη εφεξής  ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 
 
Ο πρώτος των συμβαλλομένων Δήμαρχος κος Σταύρος Τζουλάκης, έχοντας υπ’ όψιν: 
 

1. Τα συμβατικά τεύχη του έργου που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 53/2018 μελέτη 
της Υπηρεσίας 

2. Την με αρ. 19/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: ΩΙΞ5ΩΚ3-ΡΑΟ) περί 
έγκρισης των τεχνικών παρεμβάσεων που προτείνονται στα πλαίσια της μελέτης για 
το έργο «Βελτίωση και Αποκατάσταση Υπερτοπικού Άξονα οδού Αιγαίου - Κράτητος» 

3. Την με αρ. 256/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΑΑΟΩΚ3-ΖΙΛ)  περί 
αναγκαιότητας των τεχνικών παρεμβάσεων του έργου 

4. Την με αρ. 257/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΥΡΞΩΚ3-0ΓΨ) περί 
έγκρισης της μελέτης «Βελτίωση και Αποκατάσταση Υπερτοπικού  Άξονα οδού Αιγαίου 
- Κράτητος» αρ. μελ. 53/2018 

5. Το με αρ.πρωτ. 18669/18/5-12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής 

6. Το με αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑ ΑΣΕΚ/461598/47570/8785/18/24-9-2018 
έγγραφο της υπηρεσίας Νεώτερων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής. 

7. Το με αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΑΠΝ/461027/329273/7484/27-9-2018 της Εφορίας 
Αρχαιοτήτων και Νήσων 

8. Το με αρ.28/20-12-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της 
Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών. 

9. Την με αριθ . Πρωτ: 440/ΕΦΔ61/ 01.02.2019 Απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων με Θέμα: 
« Ένταξη της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ - ΚΡΑΤΗΤΟΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5041386 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 
2014-2020»» ΑΔΑ: 6ΞΘΚΟΡΙΝ-Μ6Δ, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό 
της στήριξης της Ένωσης  2.640.000,00 €, ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) 
2019ΕΠ08510003.  

10. Την με αριθμό 43/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΗ62ΩΚ3-Δ26) με 
την οποία εγκρίθηκε η Α’ Αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων 
έργων έτους 2019. 

11. Τη με αριθμό 24/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΔΔΨΩΚ3-ΞΕΥ) περί 
έγκρισης της Α’ Αναμόρφωσης  προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019. 
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12. Την με αριθμό ΑΑΥΣΜΒ 230/28-3-2019 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΔΑΒΩΚ3-ΠΥΡ, 
ΑΔΑΜ:19REQ004693959) με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης για την εν 
λόγω μελέτη. 

13. Τη με αριθμό 52/2019 (ΑΔΑ:ΨΟΜ8ΩΚ3-ΣΙΟ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι Διακήρυξης. 

14. Την υπ. Αρ. 5781 - 1.0 /16.04.2019 Έγκριση της Διακήρυξης για το Υποέργο ««Βελτίωση 
και Αποκατάσταση Υπερτοπικού Άξονα  οδού Αιγαίου - Κράτητος»» Α/Α 1 της Πράξης 
5041386 από την ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ,  Εταιρεία  Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών 
Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ  

15. Την από 3/6/2019 προσφορά του δεύτερου των συμβαλλομένων, ο οποίος 
ανεπιφύλακτα δηλώνει ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους 
διακήρυξης και λοιπών τευχών της μελέτης με μέση έκπτωση 47,15 % επί των τιμών του 
εγκεκριμένου τιμολογίου και συγκεκριμένα 48% για την ομάδα ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, 47% για 
την ομάδα ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, 47% για την ομάδα ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ, 47% για την ομάδα 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, 47% για την ομάδα ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ, 47% για την 
ομάδα ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ, 47% για την ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 48% για την 
ομάδα Η/Μ. 

16. Την με αριθμ. 133/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την 
κατακύρωση της σύμβασης στην επιχείρηση ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ, μετά από ανοιχτό διαγωνισμό. 

17. To με αρ.3767/ΕΦΔ462/21-11-2019 έγγραφο της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής 
Προβολής Αθηνών Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ για τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης και τη 
διαδικασία ανάθεσης. 

18. Το από 3/12/2019 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά τον έλεγχο της 
υπεύθυνης δήλωσης του γ  εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 105, που κατέθεσε η 
ανάδοχος εταιρεία.  

 
Αναθέτει 

 
στο δεύτερο των συμβαλλομένων, επιχείρηση ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΚΡΑΤΗΤΟΣ» με Αρ. Μελ. 
53/2018, όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται  στα συμβατικά τεύχη.  
 
ΑΡΘΡΟ 1ο – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 
 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

- των άρθρων 80-110 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) ως τις 2/7/2019 και του ΠΔ 
71/3-7-2019 (Α’ 112) εφεξής. 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

ΑΔΑ: 6ΗΤΓΩΚ3-4ΥΘ





4 

 

                                                                                                                                                                                  
4 

 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”  

- του άρθρου 59 του ν. 4278/2014 (Α΄157) περί «Άρσης περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και 
ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

- της με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών (Β’ 4841) «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 
επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) 
της παρ. 8.(η) του άρθρου 221του ν. 4412/2016» 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

- της με αρ. 117384/26-10-2017 ΚΥΑ (Β’3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

- του ν. 3861/2010 (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», όπως ισχύει σήμερα. 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 379 του ν.4412/16, 
όπως ισχύει. 

- Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύει. 

 
 

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 
περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 
κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 
ΑΡΘΡΟ 2Ο - ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 
 
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 
καθορίζεται  ως κατωτέρω.  
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1. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (E.T.E.Π-ΠΕΤΕΠ) με τις Τεχνικές  
              Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους,  
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  
10.  Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 

1. Το έργο χρηματοδοτείται από την πράξη: «Βελτίωση και Αποκατάσταση Υπερτοπικού 
Άξονα Οδού Αιγαίου - Κράτητος», ΟΠΣ: 5041386, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 
2014-2020»,  Άξονας Προτεραιότητας: 06 «Βελτίωση Της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό 
Περιβάλλον», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο προϋπολογισμός της πράξης: 6.500.000,00 € θα χρηματοδοτηθεί ως 
εξής:  η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για τη Δράση 6.5.ΕΑΤΑ.2: 
Βελτίωση και αποκατάσταση Υπερτοπικού Άξονα Οδού Αιγαίου - Κράτητος, ανέρχεται 
στο ποσό των 2.640.000,00 €, με ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2019ΕΠ08510003 και η υπέρβαση της 
χρηματοδότησης θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Νέας Σμύρνης, Κ.Α.Ε 
64.7324.0001 

2. Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 150 του ν.4412/2016   προβλέπεται η χορήγηση 
προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι 15% του ολικού ποσού της σύμβασης (χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) Σε ό,τι αφορά στην εγγύηση προκαταβολής εφαρμόζεται η 
παρ.1δ) του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε δεκαοχτώ ημερολογιακούς μήνες (18) και 
αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
 
Παράταση της συνολικής προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του 
Ν.4412/16, όπως ισχύει σήμερα. 
 
Στον ανάδοχο για κάθε μέρα υπαίτιας από μέρους της υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, είτε 
αρχικής είτε σύμφωνα με τα παραπάνω εγκριθείσης παράτασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 
σύμφωνα άρθρο 148 του Ν.4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Κατά την υπογραφή της σύμβασης προσκομίστηκε η υπ’ αρ. e-63243 εγγυητική καλής 
εκτέλεσης, του ΤΣΜΕΔΕ, ποσού 140.875,00 € σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.  β) του Ν. 4412/16 
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σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, με το κονδύλι της αναθεώρησης και χωρίς το 
κονδύλι του Φ.Π.Α. 
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, 
πρέπει να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό, ή στον φορέα κατασκευής ή 
στον κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της επιχείρησης υπέρ της οποίας 
παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο παρέχεται η εγγύηση και τον χρόνο 
ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, επιπλέον δε να περιλαμβάνουν παραίτηση του 
εγγυητή από το δικαίωμα διζήσεως και υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή του ποσού, 
εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα λήψεως της σχετικής ειδοποιήσεως. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων 
μερών στο πλαίσιο της διακήρυξης, της ισχύουσας νομοθεσίας δημοσίων έργων, του ισχύοντος 
θεσμικού κοινοτικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο – ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέσα σε 15 ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει 
σήμερα. 

2. Ο ανάδοχος πριν από την έναρξη των εργασιών υποχρεούται να συντάξει και να 
υποβάλλει προς έγκριση τα όποια πρόσθετα σχέδια εφαρμογής κριθούν απαραίτητα για 
την εκτέλεση του έργου και απαιτηθούν από τη διευθύνουσα υπηρεσία. 

3. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του 
Ν.4412/16. 

4. ΄Ο,τι τροποποιήσεις απαιτηθούν στο έργο, θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις. 
  

ΑΡΘΡΟ 8ο – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΑΡΥΝΟΥΣΕΣ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
 

Στα Γενικά Έξοδα του αναδόχου και όφελος αυτού, όπως αυτά διευκρινίζονται με την  
9/2017 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(ΑΔΑ:6Η6Κ465ΧΘΞ-3Φ5), μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες : 
 

1. Η προμήθεια, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και όταν έρθει ο καιρός καθαίρεση και 
αποκομιδή όλων των προστατευτικών κατασκευών, των περιφραγμάτων του εργοταξίου 
και της προσωρινής σήμανσης κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου. 

2. Η τοποθέτηση πινακίδων σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
3. Η εξασφάλιση όλων των αναγκαίων εργοταξιακών χώρων και εγκαταστάσεων.  
4.  Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καμία απαίτηση, είτε καθυστέρηση ή 

τροποποίηση του προγράμματος ή καταβολή αποζημίωσης που σχετίζονται με τέτοια 
προβλήματα, ενώ παράλληλα οι προσωρινές αποθέσεις των υλικών θα γίνονται σε θέσεις 
επιλογής του αναδόχου (για τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία 
ιδιαίτερη αποζημίωση), κατά τρόπο περιβαλλοντικά ορθό, θα έχουν την έγκριση της 
επίβλεψης και εποπτείας του έργου και πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του 
Ν.4042/2012 (ΦΕΚ24Α),της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ1312Β) και της με 
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αρ.πρωτ.οικ.4834/25-1-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής (ΑΔΑ:ΒΕΙΨ0-Ξ90). 

5. Η επικαιροποίηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) και του Σχέδιου 
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) των διατάξεων του Ν.1568/85 και Π.Δ. 305/96 σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/Ε και  όπως αυτά ρυθμίζονται  με τις αποφάσεις 
του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ΔΕΕΠΠ/ οικ.433/ 
19.9.2000 Β΄1176), ΔΙΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (Β΄ 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β΄ 686), 
ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16) και κατάθεσή τους στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

6. Η σύνταξη των όποιων πρόσθετων σχεδίων της μελέτης εφαρμογής απαιτηθούν κατά την 
εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ και την παράγραφο 2 του άρθρου 
6 της παρούσης. 
 

Όλες οι δαπάνες για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων του αναδόχου ή άλλων 
που προβλέπονται ρητά σε άλλα άρθρα της παρούσας, καταβάλλονται από τον ανάδοχο και 
θεωρούνται, ότι περιλαμβάνονται στα Γ.Ε. και Ο.Ε. Οι χρόνοι για την εκπλήρωση των ειδικών 
υποχρεώσεων όπως και οι απαιτούμενοι για τις απαντήσεις ή εγκρίσεις της Υπηρεσίας, 
συμπεριλαμβάνονται στις προθεσμίες εκτέλεσης του έργου. 

Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τυχόν 
ανακρίβειες ή ασυμφωνίες στοιχείων της μελέτης εάν πριν αρχίσει τις αντίστοιχες εργασίες δε 
ζητήσει λεπτομερώς έγγραφες οδηγίες κ.λ.π. από τη Δ/νουσα Υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν 
ζητήσει έγκαιρα διευκρινίσεις, είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει την απόφαση της Υπηρεσίας 
πάνω στο θέμα, όποτε κι αν του κοινοποιηθεί, με δικά του μέσα και δαπάνη. 

Τέλος, ο ανάδοχος αναλαμβάνει με την παρούσα και τις γενικές  υποχρεώσεις που απορρέουν 
από το άρθρο 138 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 9 και 13 της Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο – ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ – ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο 
146 του Ν.4412/2016 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης να ορίσει τον επί 
τόπου του έργου μηχανικό. 

3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί το «μητρώο του έργου», τα περιεχόμενα του 
οποίου καθορίζονται από την με Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ 466/5-4-2017 Απόφαση 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 1956Β/7-6-2017) και το οποίο υποβάλει στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία μαζί με την τελική επιμέτρηση, σύμφωνα με το άρθρο 170 του 
Ν.4412/2016.  Σε εφαρμογή των παραπάνω:  
α) στον ανάδοχο θα παραδοθούν ψηφιακά σχέδια του έργου σε μορφή cad, σε 
συντεταγμένες ΕΓΣΑ και τα σχέδια αυτά θα πρέπει να ενημερωθούν και να παραδοθούν 
εκ νέου στην Δ/νουσα υπηρεσία «όπως κατασκευάστηκε». β) θα παραδοθεί στην 
υπηρεσία Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης στο οποίο θα αναφέρονται η πορεία εκτέλεσης του 
έργου, τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση και πως επιλύθηκαν και γενικά 
ό,τι έχει σχέση με το ιστορικό της εκτελέσεως του υπόψη έργου. Επίσης, θα περιέχει 
οδηγίες για τη σωστή συντήρηση των έργων μετά το πέρας της κατασκευής τους. Στους 
τίτλους των σχεδίων και του τεύχους θα υπάρχει η ένδειξη: «ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ», 
 γ) θα παραδοθεί στην υπηρεσία τεύχος για όλες τις δοκιμές και διαδικασίες Ποιοτικού 
Ελέγχου,  
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δ) θα γίνει λήψη φωτογραφιών, βιντεοσκόπηση και παράδοση του υλικού, όπως αυτά 
περιγράφονται στην παραπάνω Υπουργική Απόφαση, 
 ε) τέλος το «Μητρώο Έργου» θα περιλαμβάνει και ό,τι άλλο ορίζεται στην παραπάνω 
Υπουργική Απόφαση και αφορά το είδος του υπό κατασκευή έργου. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο – ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των αστυνομικών διατάξεων, όσον 
αφορά την κυκλοφορία των εργατών και των μεταφορικών μέσων αυτού, κυρίως τις ώρες της 
κοινής ησυχίας και όλες οι σχετικές με την τήρησή τους δαπάνες βαρύνουν αυτόν. 
 
Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα ισχύοντα από την εργατική νομοθεσία προστατευτικά 
μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του και των διερχομένων.  Κάθε 
σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στο ποσό των γενικών εξόδων οφέλους κ.λ.π. του αναδόχου. 
 
Ρητά συμφωνείται ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος ποινικά και αστικά 
για κάθε βλάβη ή ζημία που τυχόν θα επέλθει , είτε στο Δήμο είτε στο απασχολούμενο από τον 
ίδιο προσωπικό, είτε σε οποιοδήποτε τρίτο εξ αιτίας του έργου και της εκτελέσεώς του, αφού 
αναγνωρίζεται, ότι ο Εργολάβος κατά την εκτέλεση του έργου δεν θα τελεί υπό τις οδηγίες και τη 
διεύθυνση του εργοδότη, τυχόν δε υποδείξεις του εργοδότη θα έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. 
Ο Δήμος απαλλάσσεται τελείως από κάθε τέτοια ευθύνη, ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
του αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα υποστεί ο ίδιος και να του καταβάλει κάθε ποσό, που θα 
κληθεί ενδεχομένως αυτός να πληρώσει προς οποιονδήποτε. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 
 
Ασφάλιση του έργου: 
α) Χωρίς απ’ αυτό να περιορίζονται οι υποχρεώσεις και ευθύνες του, που απορρέουν από τα 
αντίστοιχα άρθρα της παρούσας, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δαπάνη του να ασφαλίσει το 
έργο και στο όνομά του και στο όνομα του εργοδότη για κάθε ζημιά ή απώλεια από οποιαδήποτε 
αιτία, για την οποία είναι υπεύθυνος βάσει των όρων της συμβάσεως και με τρόπο ώστε ο 
εργοδότης και ο ανάδοχος να καλύπτονται για ολόκληρη την περίοδο της κατασκευής και επί 
πλέον κατά πάσης απώλειας ή ζημίας που θα γίνει κατά το χρόνο εγγυήσεως, οφειλομένης σε 
αίτια που ανάγονται στην πριν από την έναρξη της συντηρήσεως περίοδο, καθώς και έναντι κάθε 
απώλειας ή ζημίας που θα προξενηθεί από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
του, που απορρέουν από το αντίστοιχο άρθρο της παρούσας. 
β) Η ασφάλιση θα καλύπτει: 
β1) Ολόκληρη την αξία των εκάστοτε εκτελεσθέντων τμημάτων του έργου ως και των τμημάτων 
των βοηθητικών εργασιών. 
β2) Ολόκληρη την αξία των υλικών και μηχανημάτων του εργοταξιακού εξοπλισμού και των 
λοιπών ειδών που προσκομίσθηκαν από τον ανάδοχο στο εργοτάξιο. 
γ) Η ασφάλιση αυτή θα γίνεται σε αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Δημόσιο ασφαλιστική 
εταιρεία και υπό όρους εγκρίσεως του Εργοδότη (η μη έγκριση του οποίου πρέπει να είναι 
αιτιολογημένη). 
Ο ανάδοχος υποχρεούται, όποτε του ζητηθεί να παρουσιάζει στην επιβλέπουσα το έργο υπηρεσία 
το ή τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καθώς και τις αποδείξεις πληρωμής των τρεχόντων 
ασφαλίστρων, χωρίς εκ τούτου να περιορίζονται οι συμβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες του 
αναδόχου. 
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Ασφάλιση υπέρ τρίτων 
α) Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να συνάψει ασφάλιση υπέρ τρίτων σε αναγνωρισμένη από το 
Ελληνικό Δημόσιο Ασφαλιστική Εταιρεία, αποδεικτικό της οποίας απαραίτητα θα προσκομισθεί 
κατά την υπογραφή της εργολαβικής συμβάσεως. 
β) Η ασφάλιση θα καλύπτει ολόκληρο τον προβλεπόμενο από την εργολαβική σύμβαση χρόνο, 
δηλ. από της υπογραφής της συμβάσεως μέχρι της προσωρινής παραλαβής του έργου και για 
ποσό που καλύπτει κάθε πιθανή βλάβη περιουσίας, καθώς και τη σωματική βλάβη τρίτων, 
συμπεριλαμβανομένων του εργοδότη του προσωπικού του και εκείνου της επιβλέψεως, το οποίο 
καθορίζεται σε 3% του συνολικού ύψους του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου. 
γ) Η ασφάλιση αυτή θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώματος προσφυγής κατά του 
εργοδότη, του αναδόχου των υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών καθώς και κάθε 
εργαζομένου, ο οποίος έχει οποιανδήποτε σχέση με τον ανάδοχο του έργου, καθώς και κάθε άλλη 
περίπτωση κατά την οποία θα μπορούσε να δημιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του 
εργοδότη. Εξυπακούεται ότι η σύναψη της ασφαλίσεως υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει τον 
ανάδοχο από τις συμβατικές του υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 3 του παρόντος, 
από την ισχύουσα Νομοθεσία και από τις σχετικές διατάξεις περί ασφαλίσεως και προστασίας 
του απασχολουμένου για το έργο προσωπικού. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και εισφορές προς τρίτους καθώς και τα 
έξοδα δημοσίευσης. Το ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο – ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με τμηματικές Πιστοποιήσεις σύμφωνα με την πρόοδο του 
έργου και βάσει σχετικών αναλυτικών και συνοπτικών επιμετρήσεων των εκτελεσθέντων 
εργασιών. 
Η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών επιτρέπεται υπό τους τιθέμενους περιορισμούς 
της 3β του άρθρου 156 του Ν.4412/2016. 
Η αποζημίωση για τη χρηματική εισφορά του αναδόχου σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδομών και 
κτιριακών έργων καθώς και της περίσσσειας των εκσκαφών (ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 
(ΦΕΚ1312Β), 4834/25-1-2013 εγκύκλιος Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
με ΑΔΑ:ΒΕΙΨ0-Ξ90) θα γίνεται με βάση παραστατικά (είδος, ποσότητα, ποσό που πληρώθηκε), 
σε βάρος του κονδυλίου των απολογιστικών. 
Ομοίως από το κονδύλιο των απολογιστικών θα αποζημιώνονται οι εργασίες παρακολούθησης 
των εκσκαφών από αρχαιολόγο (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΑΠΝ/461027/329273/7484/27-9-2018 
έγγραφο της εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων), καθώς και οι εργασίες μετατόπισης 
δικτύων Ο.Κ.Ω. από τους αρμόδιους φορείς.  
 
ΑΡΘΡΟ 14Ο - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου 
(εκχώρηση του έργου) είναι δυνατή αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης 
δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 132 και σύμφωνα με το άρθρο 164 του ν. 4412/2016. 
Η υποκατάσταση απαγορεύεται, χωρίς έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής, η οποία 
αποφασίζει ύστερα από αίτηση του αναδόχου και πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

ΑΔΑ: 6ΗΤΓΩΚ3-4ΥΘ
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ΑΡΘΡΟ 15ο – ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
 
Ο χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται 
στη συντήρησή του, σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν.4412/2016 ορίζεται σε δέκα πέντε (15) 
μήνες, μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών αν μέσα σε δύο (2) μήνες από αυτή 
υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, άλλως από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή 
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση. 
 
 
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα, και η Ανάδοχος Επιχείρηση πήρε δύο (2) 
αντίγραφα. 
 
 
 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

ΣΤΑΥΡΟΣ  ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 
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