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Σ  Υ  Μ  Β  Α  Σ  Η 
 

Αθήνα, σήμερα την 10η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ., 

στα γραφεία της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων 

(ΔΜΕΕΜΠΚ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Πλ. Καρύτση 12, Τ.Κ. 105 61 Αθήνα, 4ος 

όροφος, μεταξύ: 

 

Του Κων/νου Φρισήρα, Προϊσταμένου, της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων 

και Πολιτιστικών Κτιρίων, που εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο, με βάση: 

1. Το Ν. 4412/8-08-2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα. 

2. Το Π.Δ. 263/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα 

έργων που εκτελούνται από το ΥΠΠΟ» και το Ν. 2947/01 άρθρο 19. 

3. Την αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/155934/482/5-4-2018, (ΦΕΚ Β΄1298/2018) Απόφαση της 

Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Μεταβίβαση του 

δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού”  ή/και “ Με εντολή Υφυπουργού” κατά 

περίπτωση  στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας 

Πολιτισμού), Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών 

Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού». 

του Στυλιανού Καλαμπάκα και Λουκά Σταματίου, νομίμων εκπροσώπων της αναδόχου 

Κοινοπραξίας "ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.Ε.Τ.Ε. – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ" του έργου: 

«Οικοδομικές  και Η/Μ εργασίες για τη λειτουργία της αίθουσας  πολιτιστικών 

εκδηλώσεων και περιοδικών εκθέσεων στο Διαχρονικό Μουσείο Αίγινας (κτίριο 

Καποδιστριακού ορφανοτροφείου Αίγινας)»,  με έδρα επιχείρησης, οδός Αγ. Βαρβάρας 22, 

Λυκόβρυση,  Τ.Κ. 141 23, τηλ. 210 2822284  και FAX: 210 2823127, email: 

rombossa@yahoo.com, συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα: 

mailto:rombossa@yahoo.com




 

   

 

 

Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/88511/9699/1013/20-02-2019 

Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του 

έργου: «Οικοδομικές  και Η/Μ εργασίες για τη λειτουργία της αίθουσας  πολιτιστικών 

εκδηλώσεων και περιοδικών εκθέσεων στο Διαχρονικό Μουσείο Αίγινας (κτίριο 

Καποδιστριακού ορφανοτροφείου Αίγινας)», στην εργοληπτική Κοινοπραξία "ΡΟΜΒΟΣ 

Α.Ε.Ε.Τ.Ε. – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ ".   

H ως άνω Kοινοπραξία αναλαμβάνει την εκτέλεση του παραπάνω έργου σύμφωνα με το από 12 

Απριλίου 2019 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Κοινοπραξίας, το οποίο θεωρήθηκε στις 17 

Απριλίου 2019 από την Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, με το οποίο ορίζονται τα ποσοστά συμμετοχής στην 

Κοινοπραξία, 50% στο σύνολο του έργου για την εταιρεία ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.Ε.Τ.Ε. και 50% στο σύνολο 

του έργου για την εταιρεία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ., με τους όρους της διακήρυξης με την 

οποία έγινε η ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου, τις διατάξεις του Ν.4412/8-08-2016 «Περί 

Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει σήμερα, με τα συμβατικά 

τεύχη και σχέδια της Υπηρεσίας και τις τιμές μονάδος του τιμολογίου της μελέτης με μέση 

έκπτωση (50,8%),  όπως προκύπτει από την προσφορά  της Κοινοπραξίας "ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.Ε.Τ.Ε. 

– ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ "  έναντι  του συνολικού ποσού των επτακοσίων πενήντα οκτώ 

χιλιάδων τετρακοσίων δέκα έξι ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (758.416,31 €) πλην Φ.Π.Α. εκ των 

οποίων : 

 Ενενήντα επτά χιλιάδες εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (97.178,62 €) 

για απρόβλεπτες δαπάνες  

 Πέντε χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (5.900,00 €) για απολογιστικές εργασίες 

 Επτά χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (7.480,22 €) για 

αναθεώρηση.   

O Φ.Π.Α. ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες δέκα εννέα ευρώ και ενενήντα ενός 

λεπτών (182.019,91 €) δηλ. 24% του συμβατικού αντικειμένου και βαρύνει τον κύριο του 

έργου.  

To συνολικό ποσό Σύμβασης του άνω έργου με Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσόν των 

εννιακόσιων σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (940.436,22 

Ευρώ). 

Οι συμβατικές ποσότητες του έργου επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται 

(επί έλασσον δαπάνη) θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας 

εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 156, παρ. 3.β του Ν. 4412/16. 

Το σύνολο των εργασιών της εργολαβίας αυτής,  έχει ορισθεί να ολοκληρωθεί σε 365 

ημερολογιακές ημέρες από σήμερα, δηλαδή μέχρι τις 09/06/2020. Σε περίπτωση υπέρβασης 

της συνολικής προθεσμίας περαίωσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου το οποίο θα 





 

   

εγκριθεί από την Υπηρεσία, από υπαιτιότητα του αναδόχου, θα επιβληθούν ποινικές ρήτρες 

σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 4412/16. 

Για την καλή εκτέλεση των εργασιών, την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης 

και για κάθε απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά της Κοινοπραξίας που θα προκύψει από το 

έργο «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για τη λειτουργία της αίθουσας  πολιτιστικών 

εκδηλώσεων και περιοδικών εκθέσεων στο Διαχρονικό Μουσείο Αίγινας (κτίριο 

Καποδιστριακού ορφανοτροφείου Αίγινας)», η ανάδοχος Κοινοπραξία καταθέτει τις  αριθμ.  

e-49201/27-5-2019 και e-49281/28-5-2019 εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ, 

κατάστημα Αθηνών, συνολικού ποσού τριάντα οκτώ χιλιάδων  (38.000,00 €). 

Σύμφωνα με το άρθρο 25.3.1.1. της ΕΣΥ η ανάδοχος Κοινοπραξία καταθέτει την βεβαίωση 

ασφάλισης (COVER NOTE) 07/06/2019 της GENERALI ασφαλιστικής εταιρείας. 

Η ανάδοχος εργοληπτική Κοινοπραξίας όρισε αντίκλητο της για το έργο τον κο Καρακώστα 

Αθανάσιο, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 562235/Τ.Α. Κηφισιάς, οδός Πεσματζόγλου 68, 145 61 Κηφισιά, τηλ. 

6972915838 και FAX: 210 2823127. 

Η παρούσα μαζί με τα τεύχη και τα σχέδια της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και την οικονομική 

προσφορά της αναδόχου Κοινοπραξίας αποτελούν τα συμβατικά τεύχη που διέπουν την εργολαβία. 

H Σύμβαση αυτή, συντάχθηκε από τους συμβαλλομένους σε έξι (6) αντίγραφα, από τα 

οποία τα δύο κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ/νσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και 

Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τα λοιπά τέσσερα (4) πήρε ο 

δεύτερος από τους συμβαλλόμενους. 
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