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ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

9.452.289,05 €  (ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με ΓΕ&ΟΕ 18%)+ 850.706,01 €  (ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9%)  

+ 155.715,81 €  (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) 

 = 10.458.710,87€  

για την εκτέλεση του έργου  

«ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ – Α΄ΦΑΣΗ» 

Προϋπολογισμού μελέτης  21.680.000 € (χωρίς ΦΠΑ) 

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την 21 η του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους  2020, ημέρα  Δευτέρα , στα γραφεία του 

Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (ταχ. διεύθυνση: Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου, 19003 Μαρκόπουλο Μεσογαίας,) οι 

κατωτέρω υπογράφοντες: 

α.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ,, Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ενεργώντας, ως εκπρόσωπος του «Κυρίου 

του έργου» Δήμου Μαρκοπούλου και κατόπιν της σχετικής εξουσιοδότησης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Μαρκοπούλου µε αριθμό απόφασης 155/2020 _ορθή επανάληψη, με την οποία καταχυρώθηκε το αποτέλεσμα της 

διενεργηθείσας Δημοπρασίας της   10-2-2020,  για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και 

αφ΄ ετέρου, 

β.  H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΡΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"  και 

το διακριτικό τίτλο “ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε.” με ΑΦΜ 999642967, ΔΟΥ   ΦΑΕ Αθηνών, με έδρα  Αρκαδίας  26 Αθήνα  Τ.Κ. 115 26, 

νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας από τους ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτηθέντες νομίμους  

εκπροσώπους της , κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΨΥΧΑΡΑΚΗ , Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο  αυτής ,κάτοικος Αθηνών, ο οποίος 

έχει ειδικώς εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή της παρούσας δυνάμει του από 16/12/2020 Πρακτικού Δ.Σ. της «ΕΡΤΕΚΑ 

Α.Ε.» σύμφωνα και με την υπ’ αρ. 1709226/26-09-2019  ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.,Τμήμα Εποπτείας 

Εισηγμένων Α.Ε. . 

 

                                                       
 
  

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ 

 

                    

   

              ΑΡ ΠΡΩΤ : 20272 

          ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ  21-12-20 
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(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ , καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την 

προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16  κι όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα    

 Την υπ. αριθμ. 195/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου περί  έγκρισης  εκτέλεσης  

κατασκευής του υποέργου. 

 Το γεγονός ότι μέρος του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Πόρτο Ράφτη εκτελείται εντός της χερσαίας ζώνης 

λιμένος Πόρτο Ράφτη, και θα ληφθεί υπόψη κατά τον προγραμματισμό των εργασιών του αναδόχου στη φάση 

κατασκευής η με αρ. πρωτ. 3113.10-54/3642/2019/17-1-19 σύμφωνη γνώμη του Υπ. Ναυτιλίας & Νησιωτικής 

Πολιτικής, η με αρ.πρωτ. 13224/3790/21-2-2019 Απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Α περί έγκρισης της υπ.αρ. 

139/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και η με αρ. πρωτ. 2131.2-1/699/4-6-2019 επιστολή του 

Α’ Λ/Τ Μαρκοπούλου. 

 Την περιβαλλοντική ωριμότητα (Α.Ε.Π.Ο.: Α.Π. ΠΕΧΩ 5806/ΦΠΕΡΒ-4/2006 (04-10-2006) απόφαση Γ.Γ. 

Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 

(Ε.Ε.Λ.) Δήμου Μαρκοπούλου, κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί οικισμών Μαρκοπούλου, Πόρτο Ράφτη, Καλυβίων 

και Κουβαρά και αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων», ως ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με την Α.Π. 

Φ5778/1763/15/13.10.2015 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Ανανέωση-Τροποποίηση της υπ’ 

αριθμ. ΠΕΧΩ 5806/ΦΠΕΡΒ-4/2006 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας 

λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Μαρκοπούλου, κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί οικισμών Μαρκοπούλου, Πόρτο Ράφτη, 

Καλυβίων και Κουβαρά και αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων». 

 Την υπ. αριθμ. 159/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου για έγκριση όρων 

διακήρυξης.   

 Την υπ. αριθμ. πρωτ. 5501/2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής ένταξης του έργου 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020», όπως 

τροποποιηθεί και ισχύει . 

 Την με αριθμ. πρωτ. 24418/2-3-2016 Έγκριση του Υπουργείο Οικονομίας για ένταξη της πράξης στο ΠΔΕ 2016 στη 

ΣΑΕ 275/1. 

 Την υπ. αριθμ. 155/2020 απόφαση  ορθή επανάληψη (ΑΔΑ:6ΚΓΓΩΛΝ-ΗΝ7) της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Μαρκοπούλου, µε την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την  10η-2-2020.. 

 Την υπ. αριθμ. 101/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου, με την οποία 

αναδείχθηκε μειοδότης του έργου η εταιρεία με το δ.τ. «EΡΤΕΚΑ Α.Ε.»  

 Τους όρους της διακήρυξης του έργου με αρ. 21819/19 και τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά 

αναγράφονται στο άρθρο 5.2 της εν λόγω Διακήρυξης . 

 Την με αρ.πρωτ. 16445/21-10-2020 βεβαίωση του Δημάρχου περί μη άσκησης ένδικων μέσων στον εν λόγω 

διαγωνισμό  

 Την  με αρ.πρωτ. 2583/4-12-2020  επιστολή του αναδόχου   περί   ισχύος της οικονομικής προσφοράς 

 Την υπεύθυνη δήλωση  του άρθρου 8 του ν.1599/1986 του αναδόχου που κατέθεσε με την με αρ. πρωτ. 2592 /10-

12-2020 επιστολή του , κατόπιν του  µε αριθ.πρωτ.  19547/9-12-2020 εγγράφου  του Δήμου Μαρκοπούλου , και 
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σύμφωνα  µε το άρθρο 4.2 της Διακήρυξης, του  άρθρου  43 παρ. 13 γ του Ν4605/2019 και  κατά την έννοια του 

άρθρου 104 του ν. 4412/2016 όπου  δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπο της μειοδότριας εταιρείας οψιγενείς 

μεταβολές, δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής, εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια  επιλογής 

και  δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στα άρθρα 21 και 22 της διακήρυξης του διαγωνισμού 

του έργου .  

 Την υπ.αρ. 701/2020 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα πλαίσια του προσυμβατικού ελέγχου  

 Το με αρ. πρωτ. 16483/21-10-2020 έγγραφο του Δήμου προς την Αποκεντρωμένη Διοικηση Αττικής για έλεγχο 

νομιμότητας της υπ. αριθμ. 155/2020 απόφασης_ ορθής επανάληψης  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Μαρκοπούλου με συνημμένο φάκελο διαγωνισμού- σχετ. αρ. πρωτ. ΑΔΑ 89807/22257/22-10-2020-  έχει  παρέλθει 

διάστημα πλεον του ενός μηνός για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας και  μέχρι σήμερα  δεν έχει  κοινοποιηθεί 

στον Δήμο . 

 Τη με αριθμ. πρωτ. 3562/25-11-2020 έγκριση σχεδίου σύμβασης υποέργου  από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής. 

 Το από 15-12-2020.  Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου  

 Τις με αριθμ. πρωτ. 20114/17-12-2020  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  ΑΑΥΣ 560 (ΑΔΑ: ΨΦΦΘΩΛΝ-ΓΥΠ) και  

με αριθμ. πρωτ. 19983/16-12-2020  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  ΑΑΥΣ 549 (ΑΔΑ: Ω37ΓΩΛΝ-ΙΡΚ)  της 

Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου   

 Τη με αριθμ.  πρωτ. 500/18-12-2020   επιστολή από την Alpha-Bank Κεντρικό Κατάστημα (0101)  Ανώνυμη 

Τραπεζική Εταιρεία περί ελέγχου γνησιότητας της υπ’ αρ GRH154404 /17-12-2020  εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης ύψους  522.935,54  ευρώ. 

 Τα στοιχεία του φακέλου της προσφοράς της πλέον σήμερα αναδόχου ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

"ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΡΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο “ΕΡΤΕΚΑ 

Α.Ε.”, καθώς και του φακέλου της τεχνικής προσφοράς αυτής, βάσει της οποίας η οικονομική προσφορά της 

αναλύεται ως εξής : 

 

 
Ποσοστό 
έκπτωσης 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΜΗΜΑ 
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

Άθροισμα δαπανών εργασιών     5.544.117,27 

Ομάδα Α:  
Χωματουργικά ,αντιμετώπιση 
υδάτων, αντιστηρίξεις κ.λ.π.  

53,00 5.490.965,20 53.152,07 5.544.117,27 

Ομάδα Β  
Κατασκευές από σκυρόδεμα , 
στεγανοποιήσεις ,αρμοί κλπ 

50,00 794.430,85 63.750,00 858.180,85 

Ομάδα Γ  
Μεταλλικά στοιχεία και 
κατασκευές, σωληνώσεις, 
δίκτυα, συσκευές δικτύων  κ.λ.π.  

48,00 1.541.192,33 66.924,00 1.608.116,33 

ΣΥΝΟΛΟ   7.826.588,38 183.826,07 8.010.414,45 
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ΓΕ+ΟΕ (18%)  1.408.785,91 33.088,69 1.441.874,60 

Σύνολο 1 με ΓΕ+ΟΕ   9.235.374,29 216.914,76 9.452.289,05 

Απρόβλεπτα 9%  831.183,69 19.522,33 850.706,01 

Συνολική δαπάνη (με 
απρόβλεπτα) 

 10.066.557,98  236.437,08 10.302.995,06 

Αναθεώρηση  153.294,23 2.421,58 155.715,81 

Συνολική δαπάνη (με 
αναθεώρηση)  

 10.219.852,21 238.858,66 10.458.710,87 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Στην αφετέρου συμβαλλόμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία " ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΡΤΕΚΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " και το διακριτικό τίτλο “ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε.”, καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, όπως αυτή νομίμως 

εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον  κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟ Δ. ΨΥΧΑΡΑΚΗ υπό την ως άνω ιδιότητά τους 

κατά τα ανωτέρω, την εκτέλεση των εργασιών του έργου : «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ – 

Α΄ΦΑΣΗ» 

Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται η κατασκευή τμήματος του συνολικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Πόρτο Ράφτη, 

το οποίο θα καλύπτει το κύριο παραλιακό μέτωπο του οικισμού, κάποιους από τους κεντρικούς συλλεκτήρες, καθώς και 

τους Κεντρικούς Αποχετευτικούς Αγωγούς (ΚΑΑ), οι οποίοι είναι είτε αγωγοί βαρύτητας, είτε δίδυμοι κεντρικοί καταθλιπτικοί 

αγωγοί των αντλιοστασίων μεταφοράς ακαθάρτων. Η κατασκευή των αντλιοστασίων αποτελεί αντικείμενο ανεξάρτητης 

εργολαβίας. Το δίκτυο βαρύτητας έχει συνολικό μήκος 37,9 χιλιόμετρα περίπου και αποτελείται από αγωγούς διαμέτρων 

από 200 έως 800 χλσ. Το μήκος διαδρομής των δίδυμων καταθλιπτικών αγωγών είναι 7,2 χιλιόμετρα περίπου, με διατομές 

αγωγών από 110 έως 600 χλσ. 

Τέλος στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται και η κατασκευή 1.500 ιδιωτικών συνδέσεων, η κατασκευή των 

οποίων θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου. 

Η κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων για κάθε ακίνητο περιλαμβάνει την κατασκευή φρεατίου προσαρμογής καθώς 

και τη διάταξη των αγωγών και ειδικών τεμαχίων για την σύνδεση των ακινήτων με το δευτερεύον δίκτυο ακαθάρτων. 

 

Η ως άνω αφετέρου συμβαλλόμενη ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση 

των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

i. Τις διατάξεις περί δημοσίων έργων του Ν.4412/16, κι όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα    

ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη με αρ. πρωτ. 21819/19 Διακήρυξη, 

και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη 

δημοπράτησης, 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. 

iii. Την οικονομική προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς), όπως αυτή αναφέρεται στην 

εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, 

αναθεώρησης και όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1) της παρούσας σύμβασης 
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iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 155/2020 απόφαση ορθή επανάληψη 

(ΑΔΑ:6ΚΓΓΩΛΝ-ΗΝ7)  απόφαση της Αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής-Οικονομική Επιτροπή  και ειδικότερα τα 

αναφερόμενα στο σκεπτικό της. 

v. Το γεγονός ότι μέρος του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Πόρτο Ράφτη εκτελείται εντός της χερσαίας 

ζώνης λιμένος Πόρτο Ράφτη, και θα ληφθεί υπόψη κατά τον προγραμματισμό των εργασιών του αναδόχου 

στη φάση κατασκευής η με αρ. πρωτ. 3113.10-54/3642/2019/17-1-19 σύμφωνη γνώμη του Υπ. Ναυτιλίας & 

Νησιωτικής Πολιτικής, η με αρ.πρωτ. 13224/3790/21-2-2019 Απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Α περί έγκρισης 

της υπ.αρ. 139/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και η με αρ. πρωτ. 2131.2-1/699/4-6-

2019 επιστολή του Α’ Λ/Τ Μαρκοπούλου. 

vi. Tη με αριθμό 155/2020 απόφαση ορθή επανάληψη (ΑΔΑ:6ΚΓΓΩΛΝ-ΗΝ7) της   Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Μαρκοπούλου, περί κατακύρωσης αποτελέσματος  του διαγωνισμού . 

vii. Την υπ.αρ. 701/2020 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα πλαίσια του προσυμβατικού 

ελέγχου  

viii. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3562/25-11-2020  έγκριση σχεδίου σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.  

ix. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19547/9-12-2020  έγγραφο του Δήμου Μαρκοπούλου και την υπ’ αριθμ. 2592 /10-12-

2020 επιστολή της αναδόχου εταιρείας.  

x. Τα υπ’ αριθμ. 19737/11-12-2020  και 20160/17-12-2020  έγγραφα του Δήμου Μαρκοπούλου με κοινοποίηση 

της  αρ. 155_2020 ορθής επανάληψης  απόφασης  της Οικονομικής επιτροπής και για πρόσκληση 

υπογραφής  της σύμβασης.  

xi. Το από 18-12-2020 ηλεκτρονικό ενημερωτικό μήνυμα της αν. Προϊσταμένης της ΔΤΥΜ  

 
 

(2) Η αφετέρου συμβαλλόμενη ΑΝΑΔΟΧΟΣ, όπως αυτή νομίμως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας κατά τα 

ανωτέρω, αφού έλαβε υπόψη της άπαντα τα ανωτέρω: 

ΔΗΛΩΝΕΙ 

α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ΑΝΑΔΟΧΟ εταιρεία του έργου με το δ.τ. 

“ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε.” και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα 

συμβατικά τεύχη. 

β. Ότι η ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας 

εργολαβίας, τα οποία η ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εφαρμόσει σε συνδυασμό µε τις μνημονευθείσες διατάξεις, όπως 

συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που 

ισχύουν για το υπόψη έργο. 

γ. Ότι η ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών, ήτοι:   

Αναθέτουσα αρχή:  Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Κύριος του Έργου: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Φορέας 

κατασκευής του έργου: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας  , Προϊσταμένη Αρχή : Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Μαρκοπούλου 
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Μεσογαίας, Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο Αποκεντρωμένης  Αττικής 

δ. Ότι η ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την 

κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή 

της µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για 

την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα 

δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. 

ε. Ότι η ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί 

μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι η µόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για 

οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει 

υποχρεώσεών της καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων. 

στ. Ότι η ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι η µόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του 

περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη 

χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών. 

ζ. Ότι 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 

τευχών δημοπράτησης 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. 

(3) Ακολούθως η δεύτερη των συμβαλλομένων ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε την υπ’ αριθ. Πρωτ. 500/18-12-2020 περί ελέγχου 

γνησιότητας της υπ’ αρ GRH154404 /17-12-2020  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης από την Alpha-Bank Κεντρικό 

Κατάστημα (0101) Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, κατά το άρθρο 17 της οικείας Διακήρυξης, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% 

επί της αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι ποσού 522.935,55 .ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ  (522.935,55€). Η ως άνω εγγύηση, 

καλύπτει τα προβλεπόμενα του άρθρου 17 της οικείας Διακήρυξης. 

 (4) Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε τριάντα έξι  (36) μήνες από την ημέρα υπογραφής της 

παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης και στο άρθρο 10 της οικείας 

Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.), ενώ οι τμηματικές προθεσμίες καθορίζονται στο άρθρο 10 της Σ.Υ. Σε περίπτωση 

υπέρβασης των προθεσμιών, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που αναφέρονται στο άρθρο 

10 της Σ.Υ. 

Οι Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες όπως καθορίζονται στο άρθρο 10 της Σ.Υ.  

(5) Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης αποτελεί σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του 

αναδόχου. 

(6)  Η Σύμβαση δύναται  να τροποποιηθεί  υπό τις προϋποθέσεις  των άρθρων 337 και 156 του Ν.4412/2016 και του 

άρθρου 11 της διακήρυξης , καθώς και των διατάξεων περί υπαγωγής στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. Επιτρέπεται η ανάλωση  του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών , υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 156 
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παρ.3 περ. α του Ν4412/2016 και η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών , υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 156 παρ. 3 

περ. β του Ν.4412/2016    

 (7)  Οι πληρωμές της ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών με βάση λογαριασμούς – 

πιστοποιήσεις, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 15 της οικείας Σ.Υ. Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον 

προϋπολογισμό του Δήμου Μαρκοπούλου  για το  έτος 2020 με ΚΑΕ 63.7341.0005 _επιλέξιμο τμήμα και  25.7312.0002_ μη 

επιλέξιμο τμήμα. 

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν θα επιβάλλει ΦΠΑ επί των τιμολογίων του, εφαρμόζοντας την αντιστροφή της υποχρέωσης απόδοσης 

του ΦΠΑ, αφού για τον Κύριο του Έργου συντρέχουν σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 4 του 

άρθρου 39α του Ν. 2589/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), όπως αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 1 

του ν. 4281/2014 ήτοι: 

α)  πρόκειται για κατασκευαστικές εργασίες του άρθρου 6 παρ. 2β' του Ν. 2859/2000 

β)  παρέχονται προς αναθέτουσα αρχή του π.δ. 60/2007 

γ) ο Δήμος Μαρκοπούλου είναι κύριος του έργου που κατασκευάζεται και 

δ) το συγκεκριμένο έργο θα χρησιμοποιηθεί από τον Κύριο του έργου σε φορολογητέα δραστηριότητα, με δικαίωμα 

έκπτωσης του φόρου εισροών. 

(8) Η Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να υποβάλλει τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 19 της Σ.Υ. 

(9) Η υπόψη εργολαβία συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και 

Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ., όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. 

(10) Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησης του είναι στην ΑΘΗΝΑ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ 26, Τ.Κ. 11526, τηλ 

2107484774, fax 2107716769 και ότι διορίζει αντίκλητό του, τον κ ΔΡΑΚΟ ΨΥΧΑΡΑΚΗ κάτοικο Αθηνών με Α.Δ.Τ: ΑΖ 

012757, τηλ. 2107484774, telefax : 2107716769 και e-mail: apsycharakis@gmail.com 

 

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) 

γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε η δεύτερη των συμβαλλομένων ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ενώ τα άλλα 

τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

Μαρκόπουλο,   21 /12/2020 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

    ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                                                ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ «ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε.» 
                Ο Δήμαρχος                                                                    Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 
 
 
 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ                                                                            
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