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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
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ΕΡΓΟ:  Προσθήκη νέου τριώροφου κτιρίου με υπόγειο για χρήση 

γραφείων – εργαστηρίων και αμφιθεάτρου του Γεωδυναμικού 

Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ:  Ιδιόκτητη έκταση 110 στρεμμάτων του Εθνικού 

Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Πεντέλη. 

ΚΥΡΙΟΣ  

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. 

                              

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ 

 

 

                        

ΣΥΜΒΑΣΗ 2.675.578,89 ΕΥΡΩ 

(Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

 

Στην Αθήνα σήμερα την 17η Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της Γενικής 

Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

μεταξύ των: 

 

α) αφ΄ ενός της Τεχνικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με έδρα στην Αθήνα, Λ. Μεσογείων 

14-18, ΤΚ 115 10 και ΑΦΜ 090169858 ΔΟΥ ΙΒ΄ Αθηνών, νομίμως 

εκπροσωπουμένης από τον αναπληρωτή του Προϊσταμένου του Τμήματος 

Εκτελέσεως Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 

Τεχνολογίας, κ. Αγαπητό Μπιζά του Βασιλείου, ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται 

«φορέας κατασκευής» και  

 

β) αφετέρου της εταιρείας «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ» με έδρα Βουκουρεστίου 38, 

Αθήνα ΤΚ 106 73 και ΑΦΜ 999842800, ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, νομίμως 

εκπροσωπούμενης από τον κ. Άγγελο Παπαδάκη του Νικολάου, κάτοικο Ψυχικού, 

οδός Σισμάνογλου 7, κάτοχο Δελτίου Ταυτότητας Χ 085004 του ΑΤ Ψυχικού και με 

ΑΦΜ  079637790 ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών, σύμφωνα με τα υπ΄ αριθμ 1790/11-03-2002 και 

6869/20-07-2011 ΦΕΚ τ. ΑΕ-ΕΠΕ και το από 14-03-2014 Πρακτικό του ΔΣ, η οποία 

στο εξής θα ονομάζεται «ανάδοχος» συμφωνήθηκαν τα παρακάτω: 

 

Ο «φορέας κατασκευής» αφού έλαβε υπόψη του: 

 

1) Το Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (ΦΕΚ 116 Α΄) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 

νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων». 
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2) Την απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου ΓΓΕΤ 767(ΤΥ)87/24-01-2012 με θέμα 

«Αναπλήρωση Προϊστάμενου Τμήματος Εκτελέσεως Έργων της Τεχνικής 

Υπηρεσίας»  

 

3) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 206/07-08-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με 

θέμα “Ένταξη της Πράξης «Προσθήκη νέου τριώροφου κτιρίου με υπόγειο για 

χρήση γραφείων – εργαστηρίων και αμφιθεάτρου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου 

του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών» με κωδικό MIS 446914 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Αττική»”. 

 

4) Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΓΓΕΤ 14312(ΤΥ)678/12-12-2013 απόφαση του 

Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 

Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Απόφαση 

Έγκρισης αποτελέσματος Δημοπρασίας – Κατακύρωση Διαγωνισμού» του έργου 

«Προσθήκη νέου τριώροφου κτιρίου με υπόγειο για χρήση γραφείων – 

εργαστηρίων και αμφιθεάτρου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού 

Αστεροσκοπείου Αθηνών».   

 

αναθέτει στον ανάδοχο τις εργασίες του έργου «Προσθήκη νέου τριώροφου κτιρίου 

με υπόγειο για χρήση γραφείων – εργαστηρίων και αμφιθεάτρου του 

Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών» στην 

ιδιόκτητη έκταση 110 στρεμμάτων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην 

Πεντέλη. 

 

Ο ανάδοχος εργολάβος δηλώνει ότι αναλαμβάνει την εμπρόθεσμη, πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση και αποπεράτωση των εργασιών του ανωτέρω έργου σύμφωνα με τους όρους 

της διακήρυξης, των λοιπών τευχών δημοπράτησης και ιδίως της Ειδικής Συγγραφής 

Υποχρεώσεων και της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης, τους οποίους αποδέχεται ρητά και 

ανεπιφύλακτα και σύμφωνα με την προσφορά του της 05-11-2013  που κατετέθη στην 

αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. Επίσης, δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των τοπικών και 

τεχνικών συνθηκών και του ακριβούς αντικειμένου του έργου. 

 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 ΦΕΚ Α’ 23/29.2.1984 και 

το Προεδρικό Διάταγμα 609/85 ΦΕΚ Α’223/31.12.1985 όπως ισχύουν σήμερα μετά την 

τροποποίησή τους με  τον Ν.2229/94 (ΦΕΚ 138Α), τον Ν 2940/2001 (ΦΕΚ 180Α) και τον 

Ν 3212/03 (ΦΕΚ Α’ 308), το Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ Α 179) και το Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162Α) 

όπως ισχύει σήμερα, με τις τροποποιήσεις που έγιναν με το Π.Δ.368/2.12.1994 και το 

Π.Δ.286/14.9.1994, το Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (ΦΕΚ 116 Α΄) «Κύρωση της κωδικοποίησης 

της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» όπως ισχύει σήμερα και το Ν. 4070/2012 

(ΦΕΚ Α΄ 82) και σύμφωνα με το Π.Δ. 47 / 88 (ΦΕΚ 17 Α / 88) για τα ‘’όργανα που 

αποφασίζουν, γνωμοδοτούν κλπ’’).  

 

Κύριος του έργου είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. 

 

Η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οικονομική προσφορά, το Τιμολόγιο Μελέτης, η Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, η Τεχνική Περιγραφή, ο 

Προϋπολογισμός Μελέτης, οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο 

από την Υπηρεσία, το Χρονοδιάγραμμα – Πρόγραμμα Κατασκευής των έργων όπως αυτό 

τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία και γενικά όλα τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της 

εργολαβίας με βάση τα οποία θα γίνει η εκτέλεση του έργου τα οποία αναγράφονται στο 

άρθρο 5 της διακήρυξης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

Σε περίπτωση τυχόν αλληλοσυγκρουόμενων όρων των προαναφερομένων συμφωνείται 

ότι ισχύουν οι όροι της διακήρυξης και της παρούσας σύμβασης. 

 

Αντικείμενο της εργολαβίας αποτελεί η κατασκευή κτιρίου επιφάνειας 2.511,00 m2 που θα 

στεγάσει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο στην ιδιόκτητη έκταση 110 στρεμμάτων του Εθνικού 
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Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Πεντέλη. Το κτίριο περιλαμβάνει γραφεία, χώρους 

σεισμογράφων, βιβλιοθήκη, αίθουσα συνεδριάσεων, αίθουσα ανάλυσης σεισμολογικών 

δεδομένων, κυλικείο, μικρό συνεδριακό χώρο και άλλους εκπαιδευτικούς χώρους για το 

κοινό. Στη συνολική επιφάνεια του κτηρίου περιλαμβάνονται και υποστηρικτικοί χώροι 

όπως w.c., χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθήκες. 
 
Ως προθεσμία για την αποπεράτωση του συνόλου του έργου (συνολική προθεσμία) 

καθορίζεται το διάστημα των εξακοσίων (600) ημερολογιακών ημερών, από την 

ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως αυτής, ήτοι από τις 17-03-2014, δηλαδή ο 

εργολάβος οφείλει να αποπερατώσει το έργο μέχρι την 07-11-2015. 

 

Στο έργο εκτός από την προθεσμία για την περάτωση του συνόλου του έργου (συνολική 

προθεσμία) ορίζονται και οι παρακάτω ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες ως σταθμοί 

ελέγχου της προόδου του έργου: 

I) Εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο εργολάβος οφείλει να 

έχει ολοκληρώσει τις εργασίες εκσκαφών του κτιρίου. 

II) Εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο εργολάβος 

οφείλει να έχει ολοκληρώσει τη θεμελίωση του κτιρίου.  

III) Εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο 

εργολάβος οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της κατασκευής σκυροδεμάτων των 

τοιχίων του Β΄ υπογείου.  

Οι παραπάνω ημερομηνίες τμηματικών προθεσμιών θα αναγράφονται υποχρεωτικά στο 

χρονοδιάγραμμα που θα υποβάλλει ο ανάδοχος. 

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής 

της συμβάσεως να υποβάλει χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, το οποίο θα 

συνταχθεί με την μέθοδο γραμμικού διαγράμματος σε εβδομαδιαία διαστήματα, αναλυτικά 

κατά φάση εργασίας. 

Ο ακριβής χρονικός προγραμματισμός και η ακριβής χωρίς παρεκκλίσεις τήρηση των 

προθεσμιών αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του έργου αυτού. Το χρονοδιάγραμμα 

κατασκευής του έργου θα συνταχθεί έτσι που να ανταποκρίνεται στο συμβατικό χρόνο, 

συνολική προθεσμία. 

Ο φορέας κατασκευής μπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις στο χρονοδιάγραμμα, εάν το 

κρίνει συμφέρον για το έργο. Το χρονοδιάγραμμα όπως αναφέρεται και πιο πάνω θα 

αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα καλύπτει όλες τις αναγκαίες 

για την εκτέλεση του έργου δραστηριότητες. 

Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, μετά την έγκριση του από τον 

φορέα κατασκευής γίνεται υποχρεωτικό για τον ανάδοχο, που υποχρεούται στη πιστή 

εφαρμογή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ΠΔ 609/85. Η έναρξη των 

εργασιών του έργου θα είναι άμεση μετά την υπογραφή της σύμβασης.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει 

και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 368/94. 

Η πιστοποίηση, βάσει του άρθρου 10 παρ.2 του Ν.1418/85 όπως αυτή αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 2 του Ν.2229/94, για την αναθεώρηση θα γίνει βάσει του εγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος και όχι, κατ ανάγκη, βάσει του χρόνου εκτέλεσης του έργου. Ούτως 

ή άλλως ισχύουν οι διατάξεις των παραπάνω νόμων και του Ν.2052/92. 

Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθούν οι προθεσμίες του έργου, 

(συνολική και ενδεικτικές τμηματικές) με απόλυτη ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει 

να προβλεφθεί από τον ανάδοχο, η οργάνωση των εργασιών κατά τρόπον που να 

διασφαλίζει το αποτέλεσμα αυτό με κατάλληλες ρυθμίσεις για το προσωπικό και τα μέσα 

του, π.χ. εργασίες σε δεύτερη βάρδια, υπερωρίες, εργασίες σε ημέρες αργίας και εορτών 

κλπ, χωρίς να δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αμοιβή εξ αυτής της αιτίας. 
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Μετά την περάτωση των εργασιών ο ανάδοχος θα υποβάλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία 

αίτηση για έκδοση βεβαίωσης για την περάτωση των εργασιών. 

Το οικονομικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των 

2.675.578,89 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

Το ποσόν αυτό αναλύεται ως εξής: 

(Ι) δαπάνη τού έργου σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου 2.175.267,39 ευρώ, εκ 

των οποίων για δαπάνη εργασιών 1.558.955,85 ευρώ, για γενικά έξοδα και εργολαβικό 

όφελος 280.612,05 ευρώ, για απρόβλεπτα 275.935,18 ευρώ, για απολογιστικά για είδη 

κιγκαλερίας 10.000,00 ευρώ και για αναθεώρηση εργασιών 49.764,31 ευρώ.  

(ΙΙ) ποσόν 500.311,50 ευρώ για ΦΠΑ. 

 

Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών της παρούσας σύμβασης επιτρέπεται να μειωθούν και 

η δαπάνη που εξοικονομείται «επί έλασσον δαπάνη» να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση 

άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις 

της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Κεφ. Β του Ν. 3481/2006. 

 

Οι τμηματικές και οριστικές πληρωμές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους του 

άρθρου 9 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 

Πριν από κάθε πληρωμή έναντι του εργολαβικού ανταλλάγματος, γίνεται η νόμιμη 

κράτηση λόγω εγγυήσεως 5% για τις εργασίες και 10% επί των τυχόν πιστοποιουμένων 

επί τόπου υλικών.  

 

Προ πάσης πληρωμής του ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει αποδεικτικά 

καταβολής : 

 

1) 3% ως προκαταβολή φόρου εισοδήματος 

2) κράτησης 0,6% του ΝΔ 2166/93 με το αναλογούν χαρτόσημο 2,4% υπέρ του 

Ελληνικού Δημοσίου 

3) κράτησης 1,2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ με το αναλογούν χαρτόσημο 2,4% υπέρ του Ελληνικού 

Δημοσίου  

4) κράτησης 0,5% υπέρ ΕΜΠ με το αναλογούν χαρτόσημο 2,4% υπέρ του Ελληνικού 

Δημοσίου. 

5) κράτηση  0,10% του άρθρου 4 του Ν. 4013/15-09-2011 υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

Υποχρεούται ακόμη να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και 

βεβαίωση καταβολής του ΦΠΑ της προηγούμενης φορολογικής περιόδου. 

 

 

Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμίας του έργου ορίζονται ως κάτωθι: 
 
Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής 

προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου 

και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης 

από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα 

δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε 

ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. 

 

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης αποκλειστικής 

και ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) της μέσης 

ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το δεκατέσσερα τοις 

εκατό (14%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις 

επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δέκα τοις εκατό (10%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας η 

ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε δεκαέξι τοις εκατό (16%) της μέσης ημερήσιας 

αξίας του έργου. 
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Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, 

μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και 

το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), προς τη συνολική προθεσμία του έργου. 

 

Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και 

παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Με ίδια 

απόφαση ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες για ενδεικτικές τμηματικές 

προθεσμίες αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία και τις 

εγκεκριμένες παρατάσεις της. 

 

Η ευθύνη για την ασφαλιστική κάλυψη του προσωπικού του εργολάβου, η λήψη μέτρων 

ασφαλείας των εργαζομένων καθώς και οι ενέργειες για την αποφυγή ατυχημάτων ή 

φθορών και ζημιών στην ιδιοκτησία του ΕΑΑ και στις γειτονικές με αυτήν ιδιοκτησίες, 

βαρύνουν αποκλειστικά και εξολοκλήρου τον εργολάβο. 

  

Σε περίπτωση ζημιών που επέλθουν, με υπαιτιότητα του εργολάβου, στην ιδιοκτησία του 

EAA ο εργολάβος υποχρεούται στην άμεση αποκατάσταση αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση 

ο εργολάβος θα ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας που θα προκληθεί 

στο EAA από την καθυστέρηση αυτή. 

 

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εφαρμογή της 

με αριθμό ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ. 502/13.10.2000 Απόφασης Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, (ΦΕΚ Β' 1265), 

περί Προγράμματος Ποιότητας Έργου,  

Ο ανάδοχος με ευθύνη του τηρεί στο εργοτάξιο το σχέδιο και τον φάκελο ασφάλειας και 

υγείας που προβλέπει το ΠΔ 305/96 και υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις του ΠΔ 

305/96, (ΦΕΚ Α΄ 212/29.8.96) και της με αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/889 ΦΕΚ 16 Β’ της 14-01-03 

απόφασης Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), είναι 

απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή σύμφωνα με την με 

αριθμό 433/19.9.2000 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, (ΦΕΚ Β΄1176/22.9.2000). 

 

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα 

ορισθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά τις διαδικασίες των άρθρων 53 & 55 του ΠΔ 

609/85 όπως ισχύουν σήμερα. 

 

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι εξέτασε επί τόπου την τοποθεσία του έργου και ότι έχει πλήρη 

και σαφή αντίληψη όλων των στοιχείων εκτέλεσής του και υποχρεούται να μην 

παρεμποδίζει αλλά και να διευκολύνει τις εργασίες άλλων εργολάβων στο χώρο του 

εργοταξίου.  

 

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή τήρηση όλων των όρων της παρούσας 

σύμβασης ο εργολάβος κατέθεσε την εγγυητική επιστολή με αριθμό 1628181/27-02-

2014 του Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ποσού 226.395,00€, που αντιπροσωπεύει το 5% επί 

του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ καθώς και τις 

εγγυητικές επιστολές με αριθμούς 1628178/27-02-2014 και 1628177/27-02-2014 

του Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., πρόσθετης εγγύησης ποσών 700.000,00€ και 296.133,70€ 

αντίστοιχα, της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 3263/2004 ΦΕΚ Α’ 179, ως εγγύηση 

καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΠΔ 609/1985 όπως ισχύει σήμερα. Η 

γνησιότητα των παραπάνω εγγυητικών επιστολών επιβεβαιώθηκε, σύμφωνα με την 

εγκύκλιο 17/21-09-2010 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, με το υπ΄ αριθμ. 

πρωτ. 19447/11.03.2014/13-03-2014 έγγραφο του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ (αριθμ. πρωτ. ΓΓΕΤ 

3126(ΤΥ)153/14-03-2014). 

 

Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου όπως αυτές 

προσδιορίζονται και από τα αναπόσπαστα της παρούσας καθώς και η μη συμμόρφωση του 
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προς τις εντολές της υπηρεσίας συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και 

παρεπομένων χρηματικών κυρώσεων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 36 του ΠΔ609/85 

και στο άρθρο 6, παρ. 1 του Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ179Α), όπως ισχύουν. 

 

Επίσης στην περίπτωση που πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179Α), κινείται υποχρεωτικώς η διαδικασία έκπτωσης 

του αναδόχου. 

 

Η σύμβαση αυτή αφού αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους 

συμβαλλομένους, εκδόθηκε σε επτά (7) αντίγραφα από τα οποία τρία (3) κατατέθηκαν 

στο αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, 

ένα (1) θα σταλεί στο ΕΑΑ και τρία (3) παρέλαβε ο ανάδοχος. 

 

 

   ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 Για την Τεχνική Υπηρεσία    Για τον Ανάδοχο 

της Γενικής Γραμματείας  

Έρευνας και Τεχνολογίας 

                

 

 

 

       Αγαπητός Μπιζάς      Άγγελος Παπαδάκης του Νικολάου 

Αναπληρωτής Προϊστάμενου        Αντιπρόεδρος Δ.Σ  

Τμήματος Εκτελέσεων Έργων           και Διευθύνων Σύμβουλος  

της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΓΓΕΤ      της Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ 

 


