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Σύμβαση Ανάθεσης Έργου 

με τίτλο: 

«Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης 

για τη σύνδεση της μονάδας επεξεργασίας νερού  

στο «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ» Γαλατά 

με το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γαλατάς 31/05/2021
Α. Π.: 2778
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ TΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-MΕΘΑΝΩΝ 

 

Ταχ. Δ/νση : Γαλατάς Τ.Κ. 180 20 
Τηλ. : 2298 0 42211, 43738 

Φαξ : 2298 0 42 440 

Ε-mail : dhmostr@otenet.gr 

ΕΡΓΟ : «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης  

                                       για τη σύνδεση της μονάδας επεξεργασίας νερού  

        στο «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ» Γαλατά 

                  με το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης» 

 

                 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ: 75.180,66 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 
 

 

   
                  ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 

                                            «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης 
για τη σύνδεση της μονάδας επεξεργασίας νερού 

στο «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ» Γαλατά 
με το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης» 

 

                                                ποσού 75.180,66 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 

     Στον Γαλατά, σήμερα την 31η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα,  

οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :  

 

1. Ο Δήμαρχος Τροιζηνίας-Μεθάνων, κ. Σπυρίδων Χρ. Πολλάλης, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου 

Τροιζηνίας-Μεθάνων, που εδρεύει στον Γαλατά Τροιζηνίας και που θα ονομάζεται στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ   

 

2. Ο ανάδοχος με στοιχεία :  

 

Α/Α  ΕΠΩΝΥΜΙΑ  Έδρα  

(οδός - αριθμός - πόλη)  
Α.Φ.Μ. 

1.  «ΚΟΡΑΛΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» 

 

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 87  

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

Τ.Κ. 153 42 ΑΘΗΝΑ  

067894544 

Δ.Ο.Υ.: ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

 

ο οποίος θα ονομάζεται στο εξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, εκπροσωπούμενος από τον κ. Κοράλλη Παναγιώτη  

με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 149258 με έδρα την Αθήνα, οδός Αγίου Ιωάννου, αρ. 87, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 153 42, 

τηλέφωνο 210 6011824, φαξ 210 6011824, e-mail : korallpan@gmail.com 

 
 

Έχοντας υπόψη:  

 

i) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». 

 

ii) τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν. 

 

iii) το Π.Δ. 171/1987 «Έργα ΟΤΑ : Όργανα, διαδικασίες κ.λ.π.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  

21SYMV008691856 2021-05-31



 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο                                  Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

                                                                                                                                                                                           3 
 

iv) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5563/23-05-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ              

     ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003689 στο Επιχειρησιακό     

     Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:    

     ΩΓΔΙ7Λ7-4ΧΓ) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3933/23-12-2020 Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης αυτής     

     (ΑΔΑ: ΩΣΧΖ7Λ7-ΜΚΕ). 

 
 

v) την υπ’ αριθμ. 25/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, με την οποία   

 - Εγκρίνονται οι όροι Διακήρυξης για το έργο «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης για τη σύνδεση της     

                       μονάδας επεξεργασίας νερού στο «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ» Γαλατά με το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης» 

 για ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 

                       - Η χρηματοδότηση του εν λόγω έργου προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και    

                       από Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014-2020», εγγράφεται σε πιστώσεις της ΣΑΕΠ 0851  

                       του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και έχει Κωδικό Έργου 2017ΕΠ08510059, σύμφωνα με  

                       την υπ’ αριθμ. 5563/23-05-2017 Απόφαση Ένταξης. Η αντίστοιχη δαπάνη εγγράφεται στον     

                       Κ.Α. : 25.7336.006 των εξόδων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Τροιζηνίας-           

                       Μεθάνων.  

 
vi) την υπ’ αριθμ. 165/29-04-2020 Α.Α.Υ. (ΑΔΑ: Ω7ΟΑΩΗΛ-ΚΡ3 ΑΔΑΜ: 20REQ006633399 2020-04-29) και 

     την υπ’ αριθμ. 107/09-02-2021 Α.Α.Υ. (ΑΔΑ: ΨΦΖ2ΩΗΛ-ΘΒ7). 

 
vii) την υπ’ αριθμ. 37/2019 (ΑΔΑ: Ψ271ΩΗΛ-5ΧΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  

      Τροιζηνίας-Μεθάνων, με την οποία ‘’Συγκροτείται η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού  

που διεξήχθη με ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο με τίτλο «Κατασκευή  

                         αγωγού αποχέτευσης για τη σύνδεση της μονάδας επεξεργασίας νερού στο «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ»,  
      προϋπολογισμού 156.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

 
viii) το από 12-09-2019 που ολοκληρώθηκε στις 27/09/2019 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού,  

       διεξαγωγής ανοικτής διαδικασίας, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με Α/Α 84044 και του άρθρου 5 του Ν.  

       4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  

       άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, για την  

       ‘’Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την  

       ανάδειξη προσωρινού αναδόχου’’. 

 
ix) την υπ’ αριθμ. 54/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων,  
     με την οποία ‘’Εγκρίνεται το πρώτο (1ο) Πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του 

     διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης για την  
     σύνδεση της μονάδας επεξεργασίας νερού στο «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ» Γαλατά με το δίκτυο αποχέτευσης  
     της πόλης», προϋπολογισμού 125.806,45 € (προ Φ.Π.Α.)’’ (ΑΔΑ: Ω0ΕΓΩΗΛ-ΣΚΥ). 

 
x) το από 07-08-2020 2ο Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού για τον  

    ‘’Έλεγχο δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με  

    συστημικό αριθμό 84044’’. 

 
xi) την υπ’ αριθμ. 100/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων,  
      με την οποία ‘’Εγκρίνεται το δεύτερο (2ο)Πρακτικό Αποσφράγισης, Ελέγχου και Αξιολόγησης  
      Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου και Κατακυρώνεται ο Διαγωνισμός του 
      Έργου «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης για την σύνδεση της μονάδας επεξεργασίας νερού στο  
    «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ» Γαλατά με το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης», προϋπολογισμού 125.806,45 €  

                        (χωρίς Φ.Π.Α.) (ΑΔΑ: ΨΖΕ5ΩΗΛ-1ΟΜ ΑΔΑΜ: 20AWRD007287529 2020-09-10). 
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xii) ότι ως Προϊσταμένη Αρχή του Έργου είναι o Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων και ως Διευθύνουσα /  

      Επιβλέπουσα Υπηρεσία το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων (Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.) των  

      Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.  

 
xiii) τους όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3917/01-08-2019 Διακήρυξης με Α.Δ.Α.Μ.: 19PROC005380942 2019- 

        08-01, σχετικά με την υπογραφή της Σύμβασης Ανάθεσης του Έργου.  

 
xiv) τα Τεύχη Δημοπράτησης του Έργου, που αναφέρονται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις  

       (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας  

       Σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Τεύχη Δημοπράτησης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι  

       υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις  

       κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες της Προϊστάμενης Αρχής και της Διευθύνουσας /  

       Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

 
xv) Τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς, που αναλύονται ως εξής : 

 

 
 

 

Α/Α Ομάδες Εργασιών Δαπάνη ομάδας 

εργασιών κατά τον 

Προϋπολογισμό 

Μελέτης (€) 

Προσφερόμενη 

έκπτωση (%) 

Δαπάνη ομάδας 

εργασιών μετά 

την έκπτωση (€) 

 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 53.851,00 40% 32.310,60 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

33.527,80 46% 18.105,01 

Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1: 87.378,80 Π1: 50.415,61 

 

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 15.728,18  9.074,81 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2: 103.106,98 Π2: 59.490,42 

 

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 - Π2 ) / Σ2 = 42,30% 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 15.466,05  8.923,56 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 

 

118.573,03 

 

Κατά την προσφορά: 

 

68.413,98 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕ&ΟΕ 6.130,02  6.130,02 

ΓΕ&ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 1.103,40 Κατά την προσφορά: 636,66 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ 

ΓΕ&ΟΕ 

 

7.233,42 

  

6.766,68 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 

 

125.806,45 

 

Κατά την προσφορά: 

 

75.180,66 

 

 

 

xvi) τους όρους των Συμβατικών Τευχών καθώς και του Φακέλου του Έργου για τις υποχρεώσεις του   

ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ο οποίος έχει λάβει γνώση όλων των συμβατικών όρων και της διοίκησης – διαχείρισης της 

υλοποίησης του Έργου.  
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συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω :  
 

       Ο πρώτος από τους συμβαλλομένους (ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ) αναθέτει στον δεύτερο (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) την 
υλοποίηση του  Έργου: «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης για τη σύνδεση της μονάδας επεξεργασίας 
νερού στο «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ» Γαλατά με το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης» και ο δε δεύτερος 
συμβαλλόμενος αποδέχεται την υλοποίηση του Έργου με τους παρακάτω όρους :  

 
Άρθρο 1  

Αντικείμενο της Σύμβασης   
 

1. Η παρούσα Σύμβαση έχει αντικείμενο την υλοποίησης του Έργου: «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης 

για τη σύνδεση της μονάδας επεξεργασίας νερού στο «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ» Γαλατά με το δίκτυο 

αποχέτευσης της πόλης», όπως ακριβώς περιγράφεται και ορίζεται στον φάκελο του Έργου.  
 

2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να παραδώσει ολοκληρωμένο το Έργο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον φάκελο 

του Έργου.   
 

3. Ημερομηνία έναρξης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου αποτελεί η ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης.  
 

4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να δηλώνει, χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, την αλλαγή 

της έδρας του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης, θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην προηγούμενη έδρα.  

 
Άρθρο 2 

 

Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί κ.λ.π. - Πληρωμή Αναδόχου 
 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς 
Πόρους μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014-2020». Η δημόσια δαπάνη εγγράφεται στο Π.Δ.Ε. και 
συγκεκριμένα στον ΚΩΔ. ΣΑ 0851 (ΚΩΔ. ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2017ΕΠ08510059). Η αντίστοιχη δαπάνη 
εγγράφεται στον Κ.Α. : 25.7336.006 των εξόδων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2021 του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων. 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της 
κράτησης ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06% 
υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφ ωνα με 
το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του Ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12-
06-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).  

 

         Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φό ρους, δασμούς κ.λ.π. 
         καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.  
  

         Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016, το Ν. 4281/2014 και το 
αντίστοιχο άρθρο  της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ. 

 

 

Άρθρο 3  

Παρακολούθηση της Εκτέλεσης της Σύμβασης   
 

1. Η διοίκηση της Σύμβασης, η παρακολούθηση και ο έλεγχος του Έργου ασκούνται από την αρμόδια 

Τεχνική Υπηρεσία του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων (Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.) των 

Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) Πειραιώς και Νήσων και αποσκοπούν στην πιστή εκπλήρωση των 

όρων της Σύμβασης από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και στην υλοποίηση του Έργου, κατά τους κανόνες της τέχνης 

και της επιστήμης. Η επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης δεν αίρει, ούτε μειώνει τις νόμιμες και 

συμβατικές ευθύνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.  
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2. Η παρακολούθηση του Έργου θα ασκείται από τεχνικό υπάλληλο Π.Ε., που θα οριστεί από τον 

προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και θα καλείται επιβλέπων του Έργου. Αν ορισθεί ομάδα 

επιβλεπόντων για την επίβλεψη του Έργου, υποχρεωτικά ορίζεται ένας εξ αυτών συντονιστής.   
 

3. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των επιβλεπόντων είναι ιδίως :  
 

α) Η διαρκής παρακολούθηση της Σύμβασης, η χορήγηση οδηγιών προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ για την  

έντεχνη και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και η μέριμνα για τη συμμόρφωση του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.  
  

β) Η διαδικασία ελέγχου, έγκρισης και παραλαβής της Σύμβασης, ο έλεγχος και θεώρηση των 

λογαριασμών, η σύνταξη και ο έλεγχος των Συγκριτικών Πινάκων, η σύνταξη Βεβαίωσης Περαίωσης 

των Εργασιών της Σύμβασης και η εισήγηση στα αιτήματα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την αλλαγή συμβατικών 

όρων, χορήγηση παρατάσεων, καταβολή αποζημίωσης είτε λόγω υπερημερίας εργοδότη είτε για άλλη 

αιτία.  
 

γ) Η τήρηση και επικαιροποίηση του Φακέλου δημόσιας Σύμβασης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

Σύμβασης, στον οποίο εμπεριέχονται ιδίως : το χρονοδιάγραμμα, οι παρατάσεις προθεσμιών, οι 

εκθέσεις προόδου, οι λογαριασμοί, η αλληλογραφία με τον ΑΝΑΔΟΧΟ, οι εγκρίσεις κάθε ενδιάμεσου 

σταδίου του Έργου, η οριστική παραλαβή του Έργου.  
 

4. Η επίβλεψη ασκείται και στους χώρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της Σύμβασης και ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασκούντων την 

επίβλεψη.   
 

5. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενημερώνει την Προϊσταμένη Αρχή, σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατά 

την κρίση της Υπηρεσίας αυτής, για την πορεία του Έργου και εισηγείται για την άρση των 

προβλημάτων.  

Άρθρο 4  

Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα   
 

1. Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του Έργου καθορίζεται το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) 

μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 

2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να υποβάλλει άμεσα, μετά τον ορισμό του Επιβλέποντος, 

επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, αναλόγως με τις απαιτήσεις των 

συμβατικών τευχών. Το χρονοδιάγραμμα αποτυπώνει την πρόταση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για τη χρονική 

ανάπτυξη των σταδίων όλων των επί μέρους σταδίων, τις χρονικές τους αλληλουχίες και επαλληλίες 

και τον προσφορότερο, κατά την κρίση του, χρονικό επιμερισμό του επιπρόσθετου χρόνου για τη 

διαμόρφωση της βέλτιστης δυνατής κρίσιμης διαδρομής και εγκρίνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία 

μέσα σε δέκα (10) ημέρες.   
 

3. Οι προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση 

του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη τους ή και με 

πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον οι καθυστερήσεις, περί την εκτέλεση της 

Σύμβασης, δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Αν η καθυστέρηση αφορά σε 

υπέρβαση και του καθαρού χρόνου, απαιτείται πέραν της αίτησης ή συναίνεσης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και 

γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.  
 

 

Άρθρο 5  

Ποινικές Ρήτρες   
 

1. Αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παραβιάζει με υπαιτιότητά του τη συνολική προθεσμία της Σύμβασης, επιβάλλονται, 

εις βάρος του και υπέρ του κυρίου του Έργου, ποινικές ρήτρες με αιτιολογημένη απόφαση της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον εργοδότη το δικαίωμα να 

κηρύξει τον ΑΝΑΔΟΧΟ έκπτωτο. Ο υπολογισμός της μέσης ημερήσιας αξίας της Σύμβασης γίνεται με 

βάση το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016.   
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2. Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται μέσω της πιστοποίησης, που εκδίδεται αμέσως μετά την 

επιβολή τους, ενώ αν, κατά της απόφασης επιβολής τους, ασκηθεί εμπρόθεσμη ένσταση μέσω της 

πιστοποίησης, που εκδίδεται μετά την απόρριψή της, με ρητή απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.  

 
 

Άρθρο 6  

Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Έκπτωτου 
 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  

από την Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές 

του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες 

με την Σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 

Σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. Στην περίπτωση αυτή, του κοινοποιείται ειδική 

όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών, στις οποίες οφείλει να προβεί 

αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε 

(15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας 

συμμόρφωσης.  
 

Στον ανάδοχο, που κηρύσσεται έκπτωτος από την Σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις :  

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης και 

β) επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός 

από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  

 
 

Άρθρο 7  

Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη διάρκειά της   
 

1. Η παρούσα μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. Σε κάθε περίπτωση, που η τροποποίηση της Σύμβασης 

αφορά το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο αυτής, συντάσσεται Συγκριτικός Πίνακας, στον οποίο 

αναφέρονται αναλυτικά και κατά συγκρίσιμο τρόπο, οι καταβλητέες αμοιβές, πριν και μετά από αυτόν 

και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις στο φυσικό αντικείμενο και υπογράφεται Συμπληρωματική / 

Τροποποιητική Σύμβαση με τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Για κάθε τροποποίηση της Σύμβασης ισχύει και το σχετικό 

άρθρο της Διακήρυξης.   
 

2. Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, επιτρέπεται η μείωση της 

συνολικής συμβατικής αμοιβής ή αυξομείωση των επιμέρους συμβατικών αμοιβών από κατηγορία σε 

κατηγορία, που δεν υπερβαίνει το 20% κάθε κατηγορίας και το 10% της συνολικής συμβατικής αμοιβής 

(χωρίς τον Φ.Π.Α. και αναθεώρηση τιμών), με τη σύνταξη και έγκριση Συγκριτικού Πίνακα, υπό την 

προϋπόθεση ότι : i) δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της Προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του 

Έργου, όπως περιγράφονται στα έγγραφα της Σύμβασης, ούτε καταργείται κατηγορία μελετών της 

αρχικής Σύμβασης και ii) δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του Έργου. Στην 

αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία 

κατηγορία μελετών σε άλλη.  
 

3. Η διάθεση του ποσού για τις απρόβλεπτες δαπάνες, που περιλαμβάνεται στην εκτιμώμενη αξία της 
Σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 και τη 
Διακήρυξη, γίνεται με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα. Με το ποσό αυτό καλύπτονται αλλαγές, που 
προκύπτουν ιδίως από εφαρμογή νέων κανονισμών, κανόνων, προδιαγραφών κ.λπ., που 
καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του Έργου, αλλά και λόγω απρόβλεπτων 
περιστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται γενικότερα η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και υλοποιησιμότητα 
του Έργου.  
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Άρθρο 8  

Καταβολή της Αμοιβής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ   
 

1. Η συμβατική αμοιβή του Έργου, σύμφωνα με την προεκτίμηση αμοιβής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

και την προσφερθείσα από τον ΑΝΑΔΟΧΟ έκπτωση επί της αμοιβής, ανέρχεται στο ποσό των 75.180,66 

ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 
 

2. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη, τους όρους της Διακήρυξης, τη Συγγραφή 

Υποχρεώσεων και την κείμενη νομοθεσία και θα παρακρατούνται οι προβλεπόμενες κρατήσεις και 

φόροι.  
 

Άρθρο 9  

Υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ   
 

1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας 

Σύμβασης, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 

όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων, περί εκπόνησης των Μελετών 

Δημοσίων Έργων.  
 

2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εκτελεί τη Σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους 

κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του Έργου. 
 

3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης εντός δέκα 

(10) ημερών από την υπογραφή της παρούσας. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς 

ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της Σύμβασης και εφόσον ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ μπορεί να το διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον 

εργοδότη.  
 

4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εφαρμόζει, κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, τις εντολές της 

Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως ορίζονται νόμιμα από τον Κύριο του 

Έργου. 
 

5. Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου της Σύμβασης, που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσής της, αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του 

εργοδότη, αποκαθιστώνται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ με δικές του δαπάνες. Αν διαπιστωθούν ελαττώματα ή 

ελλείψεις, μέχρι την έναρξη της κατασκευής του Έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον ΑΝΑΔΟΧΟ 

να διορθώσει τα ελαττώματα ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός δεν συμμορφωθεί, 

εκδίδει και κοινοποιεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ Πρόσκληση, στην οποία: α) γίνεται μνεία ότι κινείται η 

διαδικασία εφαρμογής του παρόντος άρθρου, β) περιγράφονται τα ελαττώματα και οι ελλείψεις του 

Έργου, γ) χορηγείται εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση και δ) επισημαίνεται ότι η πρόσκληση 

μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής και μέσα στη νόμιμη προθεσμία. 

Η ένσταση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσής του στην Πρόσκληση. Αν 

αποδειχθεί ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν ευθύνεται, η δαπάνη αποκατάστασης των ελλείψεων ή ελαττωμάτων 

βαρύνει τον κύριο του Έργου. 
 

6. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεσμεύεται ότι :       
           

α) θα υλοποιήσει το Έργο, βάσει του Τεχνικού Φακέλου και της Διακήρυξης.  
 

β) θα τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 

που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται 

και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης και τις 

αρμόδιες δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους. 
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γ) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

Σύμβασης. 
 

δ) θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.  

 

Άρθρο 10 

Παραλαβή του Αντικειμένου της Σύμβασης   

 

1. Το Έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας 

Σύμβασης και στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης, δηλαδή εντός τεσσάρων (4) μηνών από την 

υπογραφή της Σύμβασης. Το Έργο της αρχικής και των συμπληρωματικών / τροποποιητικών 

Συμβάσεων παραλαμβάνονται ενιαία.  
 

2. Για τη Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4412/2016.  
 

3. Εάν απαιτηθεί διοικητική παραλαβή για χρήση, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 169 του 

Ν. 4412/2016.   
 

4. Η Προσωρινή Παραλαβή του Έργου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 

4412/2016.  
 

5. Η Οριστική Παραλαβή του Έργου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 11  

Εγγυήσεις   

 

Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της παρούσας Σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ προσκόμισε την Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης από το ΤΜΕΔΕ με αριθμό e-112517/14-05-2021, ποσού 6.290,32 €, που 

καλύπτει ποσοστό 5% του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης (χωρίς το Φ.Π.Α.), η οποία θα 

επιστραφεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ, μετά την έγκριση - παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της παρούσας 

Σύμβασης, βάσει της Διακήρυξης.  

 
 

Άρθρο 12 

Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο  

 

1. Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 3917/01-08-2019 Διακήρυξης με Α.Δ.Α.Μ. 19PROC005380942 2019-08-01 και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
 

2. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως 

προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο 

Δήμος και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες 

της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για την επίλυση των διαφορών της Σύμβασης, 

εφαρμόζονται τα άρθρα 174, 175 και 176 του Ν. 4412/2016.  
 

3. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να υποβάλει 

προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 

προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου.  
 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.  
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Άρθρο 13  

Ακροτελεύτιο  

 

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους ανωτέρω 

συμβαλλόμενους σε τρία (3) γνήσια όμοια πρωτότυπα και λαμβάνει η μεν Υπηρεσία δύο (2), ο δε 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ένα (1) από τα υπογεγραμμένα αντίτυπα.  
 

Τα συμβατικά τεύχη της παρούσας Σύμβασης που μονογραφήθηκαν, ήτοι τα πρωτότυπα Τεύχη της 

Σύμβασης, της Προκήρυξης, της Οικονομικής Προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, της Τεχνικής Προσφοράς του 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ, της Συγγραφής Υποχρεώσεων, του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και του Τεύχους  

Προεκτιμώμενης Αμοιβής, φυλάσσονται στο Αρχείο Συμβάσεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

 

 

 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΓΙΑ TΟN ΑΝΑΔΟΧΟ 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

 

                  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡ. ΠΟΛΛΑΛΗΣ 

 

 

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

 

 

 
 

      ΚΟΡΑΛΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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