
 

      
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΣΟΥ 973.219,37€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

για την εκτέλεση του έργου:  

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΥΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΑΙΟΥ 

37-39 ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ (ΟΙΚΙΑ ΜΠΑΡΛΑ)»  
 

 

Στην Αθήνα, σήμερα την  29η Ιουνίου  του έτους 2020  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. 

στα γραφεία της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων 

Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 3ης Σεπτεμβρίου 42,  Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 

3ος όροφος, οι κατωτέρω υπογράφοντες: 

1. Καράνη Ιωάννα, Αναπληρώτρια ελλείποντος Προϊσταμένου, ως νόμιμος εκπρόσωπος  

της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων, 

του Υπουργείου Πολιτισμού, με ΑΦΜ 090283815/Δ’ Αθηνών   η οποία θα καλείται στο 

εξής «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» 

2. Παναγιώτης Σύμης του Βασιλείου με αριθμ. Ταυτ. ΑΝ557528, ως νόμιμος εκπρόσωπος 

της εταιρείας ΡΙΣΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. με δ. τ. RESTORE Α.Τ.Ε., με έδρα επιχείρησης  

την Γλυφάδα, στην οδό Γούναρη 325, Τ.Κ 16674 και ΑΦΜ 099360424/ΔΟΥ ΦΑΕ 

ΠΕΙΡΑΙΑ, αποκαλούμενη εφεξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ  

Τα ακόλουθα: 

Α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπ΄όψη:  

1. Τις διατάξεις:  

 

 

 
 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ :   Υπογραφή  Σύμβασης 
 

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:  ΑΘΗΝΑ 

 

ΕΡΓΟ:   «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ 

ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ 

ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ 

ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΟΔΩΝ ΛΥΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΑΙΟΥ 37-39 ΣΤΟ 

ΘΗΣΕΙΟ (ΟΙΚΙΑ ΜΠΑΡΛΑ)» 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:   RESTORE Α.Τ.Ε. 

    

CHRISTINA 
KOSMA
Digitally signed by 
CHRISTINA KOSMA 
Date: 2020.06.29 
14:23:38 +03'00'
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α) Του Ν. 4622/2019 (Α΄133), «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, Λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης,των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης». 

β) Του Ν. 2039/1992 (Α΄61) «Περί Κύρωσης της Σύμβασης για την προστασία της 

Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης». 

γ)  Του Ν. 3028/2002 (Α΄153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς». 

δ)  Του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», (ΦΕΚ 

7/Α΄/22.1.2018).    

ε)  Του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων .…» σχετικά με την 

ανασύσταση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

στ)Του π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

ζ) Του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». 

η)  Tης με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/22.07.2019 κοινής Απόφασης του 

Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον Διορισμό 

Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 485). 

θ) Του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει. 

ι) Του Π.Δ. 263/87 (ΦΕΚ 127/Α΄/9.7.1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 

ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το ΥΠ.ΠΟ.Τ», όπως τροποποιημένο 

και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα 

 ια)Του Ν. 4412/2016 Περί δημοσίων συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως αυτές τροποποιήθηκαν, 

συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου. 

ιβ) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ/Α/112/13-07-2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”. 

ιγ) Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4337/5015 (ΦΕΚ 129/Α’/17-10-2015).   

ιδ) Την με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/126621/460/10-03-2020 (ΦΕΚ 793/Β/12-03-2020)Υπουργική 

Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιότητας τελικής υπογραφής στους Προϊσταμένους των 

Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε έγγραφα που 

δεν συνιστούν εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις». 

ιε) Την με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/138665/11489/11278/4137/16-03-2020 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 198/Υ.Ο.Δ.Δ./17-03-2020) «Διορισμός Υπηρεσιακού 

Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». 

ιστ) Την με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15-03-2020 (ΦΕΚ 908/Β/17-03-2020) Υπουργική 

Απόφαση Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής 
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Διεύθυνσης» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), στους 

Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». 

ιζ) Του Ν. 2947/01 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες 

διατάξεις». 

ιη) Του Ν. 4070/12  «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων 

και άλλες διατάξεις», άρθρο 186. 

ιθ) Του π.δ. 99/92 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων». 

κα)  Του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα   

2. Την με αριθ. πρωτ.  ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΝΣΜ/25850/3643/370/22-02-2013 Απόφαση 

Υπουργού Πολιτισμού για την «Έγκριση μελέτης αποκατάστασης και αλλαγής χρήσης από 

κατοικία σε βιβλιοθήκη, διατηρητέου κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας της Αρχαιολογικής 

Εταιρείας Αθηνών επί των οδών Λυκομιδών 15 και Ακταίου 37-39 στο Θησείο»  σε συνέχεια 

της ομόφωνης Γνωμοδότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεώτερων Μνημείων, όπως 

διατυπώθηκε στο Πρακτικό της Συνεδρίασης με αριθ. 29/20.12.2012  

3. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/42076/24871/13.02.2017 Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού 

και Αθλητισμού με θέμα «Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του έτους 2017 των 

Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της 

Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων με αναδρομική ισχύ από 

1.1.2017» με συνημμένο το Πρόγραμμα δράσης. 

4. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/44921/44423/4501/31-10-2017 Αίτηση 

Χρηματοδότησης Πράξης του Δικαιούχου "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ" προς 

την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για την ένταξη της Πράξης στο Π.Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 – 2020. 

5. Την με αριθμ. 3626/11-05-2018 (ΑΔΑ: 66ΩΞ7Λ7-Σ53) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 

Ένταξης της Πράξης στο Π.Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ" 2014 – 2020  

6. Το με αριθ. πρωτ. 2410_2019/30.07.2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π, 

Περιφέρειας Αττικής με το οποίο «ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ για το σχέδιο του τεύχους 

Διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο Ι »  

7. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΕ/677821/71767/5210/799/09.12.2019 Απόφαση 

Υπουργού για την Έγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΥΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΑΚΤΑΙΟΥ 37-39 ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ (ΟΙΚΙΑ ΜΠΑΡΛΑ)». 

8. Την με αρίθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΕ/645710/68258/4934/755/14.01.2020- 2η 

ανακοινοποίηση στο ορθό της από 25.11.2019 (ΑΔΑ: 68ΖΕ4653Π4-ΡΙΡ) Απόφασης Υπουργού 

για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, και τον 

ορισμό Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο του θέματος. 

9. Τη δημοσίευση της Διακήρυξης του ηλεκτρονικού Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ στις 16-12-2019 

(ΑΔΑΜ: 19PROC006037823) 
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10. Τη διεξαγωγή της Δημοπρασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α διαγωνισμού 86076) με ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 17η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 14:00 και με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 23η 

Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 

11. Το από 06-02-2020 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που υποβλήθηκε στην 

Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, για έγκριση, στο οποίο η 

Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) στον 

οικονομικό φορέα ΡΙΣΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. με δ. τ. RESTORE Α.Τ.Ε., με μέση έκπτωση (Εμ) 

πενήντα ένα και ενενήντα τρία επί τοις εκατό (51,93%) επί της δαπάνης εργασιών του έργου με 

Γ.Ε.& Ο.Ε. 

12. Την με αρίθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΕ/83589/10154/694/121/14.02.2020 

Πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στον προσωρινό ανάδοχο για την αιτιολόγηση της 

οικονομικής προσφοράς του.  

13. Την από 25-02-2020 αιτιολόγηση προσφοράς της εταιρείας RESTORE ΑΤΕ όπως υπεβλήθη στο 

πρωτόκολλό της ΔΠΑΝΣΜ με αρίθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΕ/100747 

/12226/835/139/25.02.2020 και αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ εμπρόθεσμα, η οποία αποτελεί 

προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. 

14. Την με αρίθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΕ/130626/15891/1119/168/11.03.2020 

Απόφαση για την Έγκριση του από 06-02-2020 1ου Πρακτικού και Ανακήρυξη Προσωρινού 

Αναδόχου του Διαγωνισμού του θέματος και την κλήση μέσω της λειτουργικότητας της 

επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στον προσωρινό ανάδοχο εντός της προβλεπόμενης 

περιόδου, σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 της Διακήρυξης, να υποβάλει εντός προθεσμίας 

είκοσι (15) ημερών από την κλήση αυτή, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην 

Αναθέτουσα Αρχή τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. 

15. Τον από 27-03-2020 φάκελο με τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου που εμπρόθεσμα 

κατέθεσε ο «Ανάδοχος» μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

16. Το από 30.04.2020 2ο πρακτικό της επιτροπής: «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» της επιτροπής διαγωνισμού του θέματος που υποβλήθηκε στην 

Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, για έγκριση, στο οποίο η 

Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την Ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 

του εν λόγω έργου τον οικονομικό φορέα ΡΙΣΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. με δ. τ. RESTORE Α.Τ.Ε., με 

μέση έκπτωση (Εμ) πενήντα ένα και ενενήντα τρία επί τοις εκατό (51,93%) επί της δαπάνης 

εργασιών του έργου με Γ.Ε.& Ο.Ε. και ποσό προσφοράς επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων 

χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (784.854,33 €), πλέον 

ΦΠΑ 24% ή εννιακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων δεκαεννέα ευρώ και τριάντα επτά 

λεπτών (973.219,37€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
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17. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΕ/214766/26100/1897/305/13.05.2020 Απόφαση 

της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση του από 30.04.2020 2ου Πρακτικού της Επιτροπής 

Διαγωνισμού και την κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α 

ΕΣΗΔΗΣ 86076 για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΥΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΑΙΟΥ 37-39 ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ (ΟΙΚΙΑ 

ΜΠΑΡΛΑ)» στην εταιρεία RESTORE Α.Τ.Ε., με ποσό προσφοράς επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων 

χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (784.854,33 €), πλέον 

ΦΠΑ 24% ή εννιακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων δεκαεννέα ευρώ και τριάντα επτά 

λεπτών (973.219,37€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

18. Το ότι ουδεμία ένσταση ή προδικαστική προσφυγή κατατέθηκε από τους συμμετέχοντες στο 

Διαγωνισμό, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών του Ν. 4412/2016. 

19. Τα έγγραφα της Σύμβασης, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του 

έργου.  

20. Τα στοιχεία του ηλεκτρονικού φακέλου προσφοράς του Οικονομικού Φορέα και ιδιαίτερα την 

Οικονομική Προσφορά του, που ελέγχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού, εγκρίθηκε από 

την Απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος της Δημοπρασίας και αναλύεται σύμφωνα 

με την έκπτωση ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών        576.254,48€ 

ΓΕ και ΟΕ 18%   103.725,81€ 

ΣΥΝΟΛΟ 1    679.980,29€ 

Απρόβλεπτα 15%   101.997,04€ 

ΣΥΝΟΛΟ 2    781,977.33€ 

Απολογιστικά       2.542,37€ 

ΓΕ και ΟΕ απολογιστικών 18%          219,98€ 

ΣΥΝΟΛΟ 3 784.739,68 

Αναθεώρηση            114,65€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 784.854,33 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 973.219,37 € 

 
 
 
 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

 

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων, ΡΙΣΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. με δ. τ. RESTORE Α.Τ.Ε., την 

εκτέλεση των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΥΚΟΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΑΙΟΥ 37-39 ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ (ΟΙΚΙΑ 

ΜΠΑΡΛΑ)» έναντι συνολικού ποσού εννιακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων διακοσίων 

δεκαεννέα ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (973.219,37€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
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Ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των 

εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του εν λόγω έργου και σύμφωνα με τα 

ακόλουθα: 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και 

ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.  

 Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 

της Διακήρυξης του έργου (ΑΔΑΜ: 19PROC006037823 2019-12-16) και αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας σύμβασης.  

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα έγγραφα σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι 

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

καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κυρίου του Έργου 

και της επίβλεψης.  

 Την από 17/01/2020 11:16:15 Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου (υπ’ αριθ. 139353 

ΕΣΗΔΗΣ). 

 Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΕ/214766/26100/1897/305/13.05.2020 

Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση του από 30.04.2020 2ου Πρακτικού 

της Επιτροπής Διαγωνισμού και την κατακύρωση του αποτελέσματος του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 86076 για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΥΚΟΜΙΔΩΝ 

ΚΑΙ ΑΚΤΑΙΟΥ 37-39 ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ (ΟΙΚΙΑ ΜΠΑΡΛΑ)»  

 

Β. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων RESTORE Α.Τ.Ε., αφού έλαβε υπ’ όψη του όλα τα ανωτέρω, 

 

ΔΗΛΩΝΕΙ 

 

1. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και ότι δεν δικαιούται να 

προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη. 

2. Ότι ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας εργολαβίας, τα οποία και θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποίηθηκε, που ισχύουν για το υπ’ 

όψη έργο. 

3. Ότι ως Ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών. 

4. Ότι ως Ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του όπως αυτές 

απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα Συμβατικά Τεύχη και ιδιαίτερα 

στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς 

ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της Σύμβασης, δεν τον 

απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης 

ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. 
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5. Ότι ως Ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής 

σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά 

υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια 

εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ΄ όλη τη διάρκεια 

του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων. 

6. Ότι ως Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν.4412/16. 

7. Βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν 

πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν 

έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των Εγγράφων σύμβασης και ότι πάντως, έστω και αν 

υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο 

αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από 

τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης. 

8. Ότι η ταχυδρομική δ/νση του είναι στην οδό Γούναρη 325, Τ.Κ 16674, Γλυφάδα, τηλ: 210 

8948960 – fax. 210 8947904 και e-mail : info@restore-ate.gr 

9. Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε: 

Την κάτωθι Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων 

της Σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΠΟΣΟ (Ευρώ) 

e- 77203 22/06/2020 ΤΜΕΔΕ 39.242,72€ 

 

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τα προβλεπόμενα σύμφωνα με το άρθρο 17 της Διακήρυξης του 

έργου. 

 

Γ. 

1. Η διοίκηση και η επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Τμήμα Έργων της Διεύθυνσης 

Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων που θα ορίσει και τους 

επιβλέποντες σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4412/16. 

2. Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζεται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και 

στο άρθρο 9 της ΕΣΥ. Η ολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι είκοσι τέσσερεις μήνες 

από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης και κατά συνέπεια ως ημερομηνία 

περάτωσης του συνόλου του έργου ορίζεται η 29η Ιουνίου 2022. 

3. Σε περίπτωση υπαίτιας από πλευράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, υπέρβασης της συνολικής συμβατικής 

προθεσμίας επιβάλλονται στον ανάδοχο ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις σύμφωνα με το 

άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 14 της ΕΣΥ. 

4. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου. 

5. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα έγγραφα σύμβασης, ειδικότερα το άρθρο 8 της 

Διακήρυξης, τα άρθρα 17 έως 20 της ΕΣΥ και το άρθρο 152 του Ν. 4412/16. Προβλέπεται η 
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χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σε ποσοστό 10% της αξίας του έργου, σύμφωνα με 

το άρθρο 16.1 της Διακήρυξης. 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 17.2 της Διακήρυξης απαιτείται «Εγγύηση Καλής Λειτουργίας» που 

ανέρχεται στο ποσό των  εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000€) για την αποκατάσταση των 

ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των 

έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. 

7. Για τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του 

Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα. 

8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει την κατασκευή του έργου κατά παντός κινδύνου, 

περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία, όπως ρητά ορίζεται στο 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 4, άρθρο 144 του Ν. 4412/16. 

 

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε από τους συμβαλλόμενους σε επτά   (7) αντίγραφα, από τα 

οποία τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης 

Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ, τα δε λοιπά τρία (3)  πήρε ο δεύτερος από 

τους συμβαλλόμενους.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Η Αναπληρώτρια Ελλείποντος 

Προϊσταμένου της ΔΠΑΝΣΜ 

 

 

 

 

 

 

     Καράνη Ιωάννα 

       Αρχιτέκτων  Μηχ. με Α΄ β 
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