
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  
  
  

 
 
 

 

ΕΡΓΟ:  «Προσθήκη κατ’ επέκταση νέου διώροφου κτιρίου  του ΙΑΑΔΕΤ 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών» 

 
 
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:  Βασ. Παύλου & Ι. Μεταξά, Τ.Κ. 15236 Πεντέλη, Ελλάδα 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ χωρίς ΦΠΑ:   500.000 € 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ με ΦΠΑ 24%:  620.000 € 
 
Μ.  ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 51,31% 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ χωρίς ΦΠΑ:  244.228,90  € 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με ΦΠΑ 24%:  302.843,84 € 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ:  2016 ΕΠ 08510095 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  «ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.» 
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ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
 
Στην Αθήνα, σήμερα 05 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη , στα γραφεία της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: 
 
α) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, που εδρεύει στην Λεωφόρο Μεσογείων 14-18, ΤΚ 11527, Αθήνα, ΑΦΜ 
090169858, ΔΟΥ ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αθανάσιο 
Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, που στο εξής θα αναφέρεται 
στην παρούσα σύμβαση ως «Αναθέτουσα Αρχή», και 
 
β) της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στην 
οδό ΛΕΥΚΑΔΟΣ 3 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΤΚ 16342 ΑΦΜ 099322420, ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΡΜΑΓΚΟ και στο εξής θα αναφέρεται 
στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»,  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
συνομολογήθηκαν, έγιναν αμοιβαία δεκτά και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 
 
 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο της σύμβασης 

 
Με την παρούσα σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α’/08-12-2014) «Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» , όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Π.Δ. 47/1988 (ΦΕΚ 17/Α´/29-01-1988) «Όργανα που αποφασίζουν ή 

γνωμοδοτούν κ.λ.π.». 

4. Το Π.Δ. 63/22-04-2005 (ΦΕΚ 98/Α’/2005) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».  

5. Τις διατάξεις του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α’/07-08-2019) «Επιτελικό κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της  δημόσιας διοίκησης». 

6. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία 
και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – 
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 
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7. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’/2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

8. Την απόφαση υπ’ αριθμ. 80327/01-08-2019 (ΦΕΚ 511/ΥΟΔΔ/2019) 
«Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων». 

9. Την απόφαση υπ’ αριθμ. 123476/29-11-2019 (ΦΕΚ 4452/Β’/2019) 
«Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή υπουργού» ή «Με εντολή 
Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.» 

10. Την με ημερομηνία 31.01.2013 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και του ΕΑΑ. 

11. Την υπ’ αρ. πρωτ.ΓΓΕΤ 69006/02-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΞ6Υ46ΜΤΛΡ-ΤΥΓ) Απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας για την έγκριση 
κατασκευής και δημοπράτησης του Έργου.  

12. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΓΓΕΤ 76327/20-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΖ2Ρ46ΜΤΛΡ-ΞΞ9) 
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας για την έγκριση 
του τεύχους διακήρυξης του Διαγωνισμού του Έργου. 

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΓΕΤ 77566/22-07-2020 τεύχος διακήρυξης του 
διαγωνισμού του Έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση νέου διώροφου κτιρίου  
του ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών» (ΑΔΑΜ: 
20PROC007068037). 

14. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.», όπως 
αυτή κατατέθηκε ηλεκτρονικά μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στις 17-09-2020, με α/α προσφοράς 
166248. 

15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΓΕΤ 128515/03-12-2020 (ΑΔΑ: 669Ε46ΜΤΛΡ-ΔΧΡ) 
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας για την 
κατακύρωση του διαγωνισμού του Έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση νέου 
διώροφου κτιρίου του ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.» στην 
εταιρεία «ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.». 

16. Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 2284/11.01.21 προέγκριση εκ μέρους της Διαχειριστής Αρχής 

της Περιφέρειας Αττικής του σχεδίου σύμβασης για το Υποέργο 3 με τίτλο: 

«Προσθήκη κατ’ επέκταση νέου διώροφου κτιρίου  του ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού 

Αστεροσκοπείου Αθηνών» της πράξης «Προσθήκη νέου τριώροφου κτιρίου 

με υπόγειο για χρήση γραφείων – εργαστηρίων και αμφιθεάτρου του 

Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών» με 

κωδικό ΟΠΣ «5002426»,  

αναθέτει στον Ανάδοχο την εκτέλεση του Έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση νέου 
διώροφου κτιρίου του ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών» με συνολική 
δαπάνη 302.843,84 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), η οποία περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα: 
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α) Κόστος ομάδων εργασιών 176.959,26 € 

β) Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου 18% 31.852,67 € 

γ) Απρόβλεπτα 15% 31.321,79 € 

δ) Πρόβλεψη απολογιστικών εργασιών για είδη κιγκαλερίας 1.500,00 € 

ε) Πρόβλεψη αναθεώρησης 2.595,18 € 

Γενικό σύνολο (χωρίς ΦΠΑ) 244.228,90  € 

στ) ΦΠΑ 24% 58.614,94 € 

Γενικό σύνολο (με ΦΠΑ 24%) 302.843,84 € 

 
Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αναλαμβάνει την εμπρόθεσμη, πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
και αποπεράτωση των εργασιών του ανωτέρω Έργου σύμφωνα με τους όρους α) 
της παρούσας σύμβασης, β) της διακήρυξης του διαγωνισμού, γ) των λοιπών 
τευχών δημοπράτησης και ιδίως της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, και δ) των 
εγκεκριμένων τεχνικών μελετών, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα 
και σύμφωνα με την προσφορά του που κατατέθηκε ηλεκτρονικά μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης δηλώνει ότι έλαβε γνώση των τοπικών και 
τεχνικών συνθηκών και του αντικειμένου του Έργου, το οποίο προσδιορίζεται 
ακριβέστερα στα τεύχη δημοπράτησης του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού. 
 
Κύριος του Έργου είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ). 
 

Άρθρο 2 
Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

 
2.1. Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
 

Για την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του Έργου εφαρμόζονται οι 
διατάξεις οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 7 της διακήρυξης του διαγωνισμού. 
 
Συμπληρωματικά, εφαρμόζεται ο Αστικός Κώδικας. 
 
Επιπλέον, για την μελέτη και την κατασκευή του Έργου ισχύουν οι τεχνικές 
προδιαγραφές και οι κανονισμοί που προσδιορίζονται στο άρθρο 2 της 
Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 
2.2. Συμβατικά Τεύχη 
 

Τα συμβατικά τεύχη, κατά σειρά ισχύος, είναι αυτά που περιγράφονται στο 
άρθρο 5 της διακήρυξης του διαγωνισμού. 
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Άρθρο 3 
Στοιχεία Επικοινωνίας  

 
3.1. Κάθε επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 143 του ν.4412/2016. 
3.2. Τα στοιχεία επικοινωνίας των συμβαλλομένων είναι τα ακόλουθα: 
 

Για την Αναθέτουσα Αρχή:  
Επωνυμία: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας , Διεύθυνση 
Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, Τμήμα Υποστήριξης 
Κτηριακών Υποδομών Έρευνας 
Ταχ.Δ/νση: Λ. Μεσογείων 14-18 
Ταχ.κωδ.: 11527 – ΠΟΛΗ: Αθήνα 
Τηλ.: 2131300236  
E-mail: esof@gsrt.gr  

 
Για τον Ανάδοχο:    
Επωνυμία: ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. 
Ταχ. Δ/νση: ΛΕΥΚΑΔΟΣ 3 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
Ταχ. κωδ.:16342  
Τηλ.: 2109959920 
E-mail: domisitexniki@gmail.com  
 
Για τον αντίκλητο του Αναδόχου:  
Επωνυμία: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ  
Ταχ. :Δ/νση ΦΕΙΔΙΟΥ 16 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ   
Ταχ. : κωδ. 16342 – ΠΟΛΗ: ΑΘΗΝΑ  
Τηλ. :2109959920 

 
 
 
 

Άρθρο 4 
Παραδοτέα 

 
4.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση του Έργου «Προσθήκη κατ’ 

επέκταση νέου διώροφου κτιρίου του ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών.». 

4.2. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει, κατά το χρόνο που ορίζεται στην παρούσα 
σύμβαση και, εν γένει, σύμφωνα με τους όρους αυτής, τα εξής: 
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α) Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης, ολοκληρωμένο και πλήρως 
λειτουργικό, όπως αυτό προσδιορίζεται με ακρίβεια στα τεύχη 
δημοπράτησης του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού. 

β)  Το σύνολο των παραδοτέων που προσδιορίζονται στο τεύχος της Ειδικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων.  

4.3. Ο Ανάδοχος παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή και στα όργανα που αυτή θα 
ορίσει για τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την διοίκηση του Έργου, 
πληροφορίες σχετικές με την υλοποίηση του Έργου, οποτεδήποτε του ζητηθεί.  
 

Άρθρο 5 
Προθεσμίες  

 
5.1. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης 

ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της παρούσας 
(προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης 05 Μαΐου 2022). 

5.2.  Εκτός από την προθεσμία για την περαίωση του συνόλου του Έργου (συνολική 
προθεσμία) ορίζονται και οι παρακάτω ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες ως 
σταθμοί ελέγχου της προόδου του Έργου: 

          i) Εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει 
να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες εκσκαφών του κτιρίου. 

          ii) Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος 
οφείλει να έχει ολοκληρώσει τη θεμελίωση του κτιρίου και τις εργασίες 
κατασκευής των τοιχίων του υπογείου-ισογείου. 

          iii) Εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει 
να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της κατασκευής σκυροδεμάτων του κτιρίου. 

5.3. Οι παραπάνω ημερομηνίες τμηματικών προθεσμιών θα αναγράφονται 
υποχρεωτικά στο χρονοδιάγραμμα που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

5.4.  Η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης είναι και η ημερομηνία 
έναρξης των ως άνω προθεσμιών (συνολικής και τμηματικών) σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 του άρθρου 147 του ν.4412/2016. 

 
 

Άρθρο 6 
Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Έργου  

 
6.1. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας 

σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει προς έγκριση στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία λεπτομερές χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του Έργου, το 
οποίο θα ανταποκρίνεται στη συνολική προθεσμία του Έργου και στο οποίο 
θα εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητές του σχετικά με το Έργο και οι 
πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους. 
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6.2. Το ως άνω αναλυτικό χρονοδιάγραμμα θα συνταχθεί με την μορφή 
τετραγωνικού πίνακα, που θα περιλαμβάνει την χρονική ανάλυση των 
εργασιών ανά είδος εργασίας συνοπτικά και θα συνοδεύεται από γραμμικό 
διάγραμμα και έκθεση που θα αναλύει και αιτιολογεί πλήρως τον 
προτεινόμενο προγραμματισμό. 

6.3. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις στον υποβληθέν 
χρονοδιάγραμμα, εάν το κρίνει συμφέρον για το Έργο. 

6.4. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα 
κατασκευής του Έργου και συμβατικό στοιχείο αυτού. 

6.5. Για την παράταση των εγκεκριμένων προθεσμιών (συνολικής ή των τμημα-
τικών) του Έργου ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του ν.4412/2016. 

6.6.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της 
παρούσας σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία 
οργανόγραμμα του εργοταξίου σύμφωνα με το άρθρο 145 του ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 7  

Παραβίαση Προθεσμιών – Ποινικές Ρήτρες 
 
Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης 
εγκεκριμένης προθεσμίας (συνολικής ή τμηματικής) ορίζεται στο άρθρο 6 του 
τεύχους Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
 
Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του Έργου. Η 
κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριμένης συνολικής 
προθεσμίας δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών 
τμηματικών προθεσμιών ανακαλούνται υποχρεωτικά, αν το Έργο περατωθεί μέσα 
στην εγκεκριμένη συνολική προθεσμία. 
 

Άρθρο 8 
Χρόνος Εγγύησης – Παραλαβή του Έργου  

 
8.1. Ο χρόνος εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο 171 του v.4412/2016 (όπως κάθε 

φορά ισχύει) ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες. 
8.2.   Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτήν την εργολαβία 

εκδίδεται βεβαίωση περαίωσης του Έργου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να επιθεωρεί και να συντηρεί δωρεάν το Έργο από την βεβαιωμένη περάτωση 
του μέχρι την λήξη του χρόνου εγγύησης και να αποκαθιστά κάθε βλάβη του, 
εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι βλάβες οφείλονται σε κακή χρήση. 

8.3.  Η προσωρινή και οριστική παραλαβή του Έργου θα γίνουν από σχετική 
Επιτροπή που θα ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις του ν.4412/2016. 
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Άρθρο 9 
Χρηματοδότηση-Αμοιβή Αναδόχου-Τρόπος Πληρωμής 

 
9.1. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Αττική 2014-2020» (Πράξη 

«Προσθήκη κατ’ επέκταση νέου διώροφου κτιρίου  του ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών»), Κωδ. Εναρίθμου 2016ΕΠ 08510095. 

9.2.  Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου, σύμφωνα την οικονομική προσφορά του 
και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 128515/03-12-2020 απόφαση κατακύρωσης της 
δημόσιας σύμβασης ορίζεται στο ποσό του διακοσίων σαράντα τέσσερα  
χιλιάδων διακοσίων είκοσι οκτώ ευρών και ενενήντα λεπτών (244.228,90 €), 
χωρίς τον Φ.Π.Α. 

9.3.  Η συμβατική αμοιβή υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα   
της παραγράφου 9.1 και βαρύνουν τον Ανάδοχο. Στις κρατήσεις αυτές 
περιλαμβάνονται και η κράτηση ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών 
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παρ. 3 ν.4013/2011, η κράτηση ύψους 0,06% υπέρ των 
λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 
σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν.4412/2016, καθώς και η κράτηση 6‰, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν.4412/2016  και 
της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235) καθώς και της κράτησης ύψους 2,5‰ 
υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. 
τακτικών υπαλλήλων (μόνιμων ή αορίστου χρόνου) που απασχολούνται στο 
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ 
βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 

4412/2016 (όπως κάθε φορά ισχύει).   
9.4.  Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4412/2016 και το 

άρθρο 10 του τεύχους Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Η πληρωμή του 
εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε ΕΥΡΩ. 

9.5.  Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την 
πραγματοποίηση των πληρωμών του Αναδόχου, τις οποίες και θα εκτελεί 
μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις των οργάνων διοίκησης του, όπου κατά 
περίπτωση απαιτείται, με βάση τις πιστοποιήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

9.6. Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών εφόσον συντρέχουν 
σωρευτικά οι όροι και οι περιορισμοί που αναφέρονται στην παρ. 3 του 
άρθρου 11 της διακήρυξης του διαγωνισμού.  

 
Άρθρο 10 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 
  
Οι γενικές υποχρεώσεις του Αναδόχου προσδιορίζονται στο άρθρο 138 του 
ν.4412/2016  και στο άρθρο 19 του τεύχους Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 
που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν.4412/2016.   
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των υποχρεώσεων 
του σε σχέση με το Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και τον Φάκελο Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων και τις κείμενες διατάξεις. 
 
Επιπλέον, ο Ανάδοχος υπέχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 
10.1. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του τεύχους Ειδικής 

Συγγραφής Υποχρεώσεων περί ασφαλίσεων. 
10.2. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του τεύχους Ειδικής 

Συγγραφής Υποχρεώσεων περί μέτρων ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο. 
10.3.  Χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής και του Κυρίου 

του Έργου, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του 
δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ούτε 
κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση 
σε σχέση με τη σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, 
οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσουν τις ως 
άνω υποχρεώσεις. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω 
υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Κύριος του Έργου δικαιούνται να 
απαιτήσουν την αποκατάσταση τυχόν ζημίας τους, την παύση κοινοποίησης 
των εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο σε τρίτους και την 
παράλειψή της στο μέλλον. 

 
 
 
 

Άρθρο 11  
Επίλυση Διαφορών  

 
Η οποιαδήποτε διαφωνία που τυχόν θα προκύψει μεταξύ Ανάδοχου και 
Αναθέτουσας Αρχής κατά την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης θα επιλύεται 
όπως προβλέπουν οι διατάξεις του ν.4412/2016.  
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Άρθρο 12 

Ακροτελεύτιο Άρθρο 
 

Κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης παραδόθηκαν στον Ανάδοχο τα 
συμβατικά τεύχη και στοιχεία, νόμιμα υπογεγραμμένα και θεωρημένα. 
 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε στην 
Αναθέτουσα Αρχή την με αριθμ. e-111068 εγγυητική επιστολή του  ΤΜΕΔΕ, ποσού 
12.211,44 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αμοιβής μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Επιπλέον, ο Ανάδοχος  οφείλει να καταθέσει 
στην Αναθέτουσα Αρχή εντός πέντε (05) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή 
της σύμβασης , αντίγραφο του ασφαλιστήριου συμβολαίου <<  Αστικής Ευθύνης   
Έναντι  Τρίτων >> σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  στην παράγραφο 3 του άρθρου 
24 του τεύχους Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
Η παρούσα σύμβαση αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους 
συμβαλλόμενους σε επτά (07) όμοια αντίτυπα. Από αυτά, τρία (03) παραμένουν 
στην Αναθέτουσα Αρχή, δύο (02) παραδόθηκαν στον Κύριο του Έργου, και δύο (02) 
παρελήφθησαν από τον Ανάδοχο. 
 
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/16, το από 14.04.21  πρακτικό της 
Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου τίτλου: «Προσθήκη κατ’ επέκταση νέου 
διώροφου κτιρίου  του ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών» συνοδεύει τη 
παρούσα σύμβαση.  
 

Αθήνα, 5 Μαΐου  2021 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΙ  
Για τον Ανάδοχο  Για την Αναθέτουσα Αρχή 

  
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑ & 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΜΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ  
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