
     Αριθ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΝΣΜ/47057/7016/679 
 

Α.Μ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΨΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΗΛΨΗ, ΜΟΤΕΙΨΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ        
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΗΛΨΗ ΝΕΨΣΕΡΨΝ ΚΑΙ ΤΓΦΡΟΝΨΝ ΜΝΗΜΕΙΨΝ 
ΣΜΗΜΑ ΕΡΓΨΝ 
  

                                          ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ :  Τπογραφή  ύμβασης 

                                                                                       Εργολαβίας 
 
ΣΟΠΟ ΕΡΓΟΤ:             ΑΘΗΝΑ 
 
ΕΡΓΟ: «Ολοκλήρωση του κτηριακού 
συγκροτήματος Εθνικής Πινακοθήκης και 
Μουσείου Αλεξάνδρου ούτζου, (Αποκατάσταση 
διατηρητέου κτηριακού συγκροτήματος 
Εθνικής Πινακοθήκης & Μουσείου Αλεξάνδρου 
ούτζου, προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ 
ύψος ενός ορόφου και τριών υπογείων)" » 
 
ΑΝΑΔΟΦΟ:   ΣΟΜΗ ΑΒΕΣΕ  

 

 

ΤΜΒΑΗ   ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΡΓΟΤ 

 
 

ΠΟΟΤ   20.357.093,60   € (με αναθεώρηση και ΥΠΑ) 
 
 

Για την εκτέλεση του έργου:  «Ολοκλήρωση του κτηριακού συγκροτήματος Εθνικής 

Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου ούτζου, (Αποκατάσταση διατηρητέου 

κτηριακού συγκροτήματος Εθνικής Πινακοθήκης & Μουσείου Αλεξάνδρου 

ούτζου, προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος ενός ορόφου και τριών 

υπογείων)" προϋπολογισμού  τριάντα δύο εκατομμυρίων ( 32.000.000 €) 

συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του ΥΠΑ).  

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ 
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ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΡΓΟΤ  

Ποσού 20.357.093,60  €  (με αναθεώρηση και Υ.Π.Α) 

 

την Αθήνα, σήμερα την  4 Απριλίου  του έτους 2013  ημέρα Πέμπτη και ώρα 

12.00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Νεωτέρων και ύγχρονων 

Μνημείων του Τπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Ερμού 17, Σ.Κ. 101 86 Αθήνα, 6ος όροφος, μεταξύ: 

 

Α) Σης Καλλιόπης Δήμου, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Σμήματος Έργων, της 

Διεύθυνσης Αναστήλωσης Νεωτέρων και ύγχρονων Μνημείων, που εκπροσωπεί το 

Ελληνικό Δημόσιο, με βάση:   

1. Σις διατάξεις: α) Σου Π.Δ. 263/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 

ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΤΠΠΟ», β) Tου Π.Δ 

85/21.6.2012 «Ίδρυση Τπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού», (ΥΕΚ 141/τ.Α΄/21.6.2012), γ) Σην αρ. 27/27.6.2012 Απόφαση του 

Πρωθυπουργού για τον «καθορισμό αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Τπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΥΕΚ 

2048/Β'/28.6.2012), δ) του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Τπουργών, Αναπληρωτών 

Τπουργών και Τφυπουργών» (ΥΕΚ 141Α/τ.Α΄/21.6.2012), ε) του Π.Δ. 96/2012 

(ΥΕΚ 154/Α/24-7-2012) «ύσταση  Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του 

Τπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού», στ) του 

Π.Δ 191/03 «Οργανισμός του Τπουργείου Πολιτισμού», η) Σου Ν. 3886/2010 

«Δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημόσιων συμβάσεων». 

2. Σο Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής 

δημοσίων Έργων». 

3. Σο Ν. 2947/01, «Θέματα Ολυμπιακής Υιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Τποδομής 

και άλλες διατάξεις», άρθρο 19. 

4. Σις διατάξεις της Τπουργικής Απόφασης με αριθ. πρωτ. ΤΠΠΟ/ΔΟΕΠΤ/ 

ΣΟΠΤΝ/89348/19.9.2008 (ΥΕΚ 2032/τ.Β΄/2.10.2008) για την «Μεταβίβαση 

δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Τπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, 

Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Σμημάτων της Κεντρικής 

Τπηρεσίας του Τπουργείου Πολιτισμού»  

5. Σην με αριθμ. ΕΤΣΟΠ/Α1/ΑΣΣ24/1411/11.04.2012 Απόφαση ένταξης της 

Πράξης  «Ολοκλήρωση του κτηριακού συγκροτήματος Εθνικής Πινακοθήκης και 

Μουσείου Αλεξάνδρου ούτζου, (Αποκατάσταση διατηρητέου κτηριακού 

συγκροτήματος Εθνικής Πινακοθήκης & Μουσείου Αλεξάνδρου ούτζου, 

προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος ενός ορόφου και τριών υπογείων)", με 

κωδικό ΟΠ 376273, στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013» και  
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6. Σο έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(Ε.Π.Σ.Α.) στο πλαίσιο του ΕΠ  Αττική  2007-2013,  με κωδικό  2012Ε01480034 

της ΑΕ0148  και υπόκειται στις κρατήσεις1 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 

2166/93 (Υ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93. 

 

Β) Σου κ. Παναγιώτη Μαλαμίτση του Γεωργίου,  κατοίκου Κηφισιάς, οδός Ερμού 25. 

Σ.Κ. 14564, με αριθμ. Σαυτ. ΑΖ/063230/31.8.2007 και ΑΥΜ 026932407/ΔΤΟ 

ΓΛΤΥΑΔΑ, νομίμου εκπροσώπου της Αναδόχου ΣΟΜΗ ΑΒΕΣΕ  του έργου:  

«Ολοκλήρωση του κτηριακού συγκροτήματος Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου 

Αλεξάνδρου ούτζου, (Αποκατάσταση διατηρητέου κτηριακού συγκροτήματος 

Εθνικής Πινακοθήκης & Μουσείου Αλεξάνδρου ούτζου, προσθήκη κατ’ επέκταση 

και καθ’ ύψος ενός ορόφου και τριών υπογείων)", με έδρα επιχείρησης  την 

Κηφισιά, στην οδό Ερμού 25, Σ.Κ 14564, συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν 

τα ακόλουθα:  

Η πρώτη από τους συμβαλλόμενους, Καλλιόπη Δήμου, Αναπληρώτρια 

Προϊσταμένη του Σμήματος Έργων, της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Νεωτέρων και 

ύγχρονων Μνημείων, με την παραπάνω ιδιότητά της, έχοντας υπόψη του την 

αριθ. πρωτ.  Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α/ΓΔΑΜΣΕ/ΔΑΝΜ/ 6397/812/85/16.1.2013  Απόφαση 

με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση του 

κτηριακού συγκροτήματος Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου 

ούτζου, (Αποκατάσταση διατηρητέου κτηριακού συγκροτήματος Εθνικής 

Πινακοθήκης & Μουσείου Αλεξάνδρου ούτζου, προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ 

ύψος ενός ορόφου και τριών υπογείων)", στην ΣΟΜΗ ΑΒΕΣΕ  με έδρα επιχείρησης  

την Κηφισιά, στην οδό Ερμού 25, Σ.Κ 14564  η οποία αναλαμβάνει την εκτέλεση 

των παραπάνω εργασιών, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης όπως εγκρίθηκε 

με την υπ΄αριθμ.  ΤΠΠΟΣ/ΔΑΝΜ/33936/798/4.4.2012   Απόφαση με την 

οποία δημοπρατήθηκε το έργο καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση 

της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων Έργων», τα συμβατικά 

τεύχη και σχέδια της Τπηρεσίας, και τις τιμές μονάδος του τιμολογίου της μελέτης 

με μέση έκπτωση ( 36,38%), όπως προκύπτει από την προσφορά  της  ΣΟΜΗ 

ΑΒΕΣΕ έναντι του συνολικού ποσού δέκα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα  

χιλιάδων τετρακοσίων  ογδόντα δύο ευρώ και έξήντα λεπτών (16.550.482,60 €), 

χωρίς  ΥΠΑ εκ των οποίων  ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες 

ενιακόσια ενενήντα ογδόντα δύο ευρώ και είκοσι δύο (1.326.982,22 €) για 

απρόβλεπτες δαπάνες.  Σετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσια πενήντα 

τρία ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (479.253,51 €) για αναθεώρηση. 
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Σο ΥΠΑ ανέρχεται στο ποσό  των τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων έξι  χιλιάδων  

εξακοσίων ένδεκα  ευρώ (3. 806.611,00 €) δηλ. 23% του συμβατικού αντικειμένου 

και βαρύνει τον κύριο του έργου. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ 23% 

ανέρχεται στο ποσό  των  20.357.093, 60 €    

 

 

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 57, παρ. 4 του Ν. 3669/08. 

Σο σύνολο των εργασιών της εργολαβίας αυτής, πρέπει να τελειώσει σε οκτακόσιες 

πενήντα  (850) ημερολογιακές ημέρες από σήμερα, δηλαδή μέχρι τις 3.8.2015  

ε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής ή τμηματικής προθεσμίας περαίωσης 

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου το οποίο θα εγκριθεί από την 

Τπηρεσία, από υπαιτιότητα του αναδόχου, θα επιβληθούν ποινικές ρήτρες 

σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 3669/08. 

 

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

σύμβασης και για κάθε απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά του αναδόχου 

που θα προκύψει από το έργο: «Ολοκλήρωση του κτηριακού συγκροτήματος 

Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου ούτζου, (Αποκατάσταση 

διατηρητέου κτηριακού συγκροτήματος Εθνικής Πινακοθήκης & Μουσείου 

Αλεξάνδρου ούτζου, προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος ενός ορόφου και 

τριών υπογείων)» ο ανάδοχος καταθέτει τις υπ΄ αριθ. εγγυητικές επιστολές καλής 

εκτέλεσης:  

α) Νο 614/702446-0/28.3.2013, ποσού 1.263.148,00   € (ενός εκατομμυρίου 

διακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ ) και β) No  

617/702443-6    ποσού   5.449.220,00  € (πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων 

σαράντα εννέα  χιλιάδων διακοσίων  είκοσι ευρώ) της ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ 

ΕΛΛΑΔΟ (ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΧΤΦΙΚΟΤ) συνολικού ποσού 

6.712.368  €  (έξι εκατομμυρίων επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα 

οκτώ ευρώ). 
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ύμφωνα με το άρθρο 10 της ΕΤ ο ανάδοχος καταθέτει την βεβαίωση ασφάλισης 

της  ΑΣΕ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ/2.4.2013. 

Η ανάδοχος  όρισε αντίκλητό της για το έργο την κ. Ισαβέλλα –Αγαθή 

Σριανταφύλλου του Πραξιτέλη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, με στοιχεία επικοινωνίας: 

Δ/νση: Ερμού 25, Κηφισιά, ΣΚ 14564, τηλ. 2108185236 και FAX 2108184922 

.  

Η παρούσα σύμβαση μαζί με τα τεύχη και τα σχέδια της δημοπρασίας, την 

οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελούν τα συμβατικά τεύχη που διέπουν 

την εργολαβία. 

Έτσι η σύμβαση αυτή συντάχθηκε από τους συμβαλλόμενους σε επτά   (7) 

αντίγραφα, από τα οποία τα τέσσερα (4`) κατατέθηκαν στο αρχείο της Διεύθυνσης 

Αναστήλωσης Νεωτέρων και ύγχρονων Μνημείων του ΤΠΑΙΘΠΑ, τα δε λοιπά τρία 

(3)  πήρε ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους.  

 
 
 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
 
 
 

      ΓΙΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΙΟ             Ο ΑΝΑΔΟΦΟ 
           Η Αναπλ. Προϊσταμένη                     
   του Σμήματος Έργων της ΔΑΝΜ           
 
 
 
 
            ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΟΤ                                                 
  Ηλεκτρολόγος Μηχ/γος Μηχ. με Β΄ β 
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