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Αρ. πρωτ. :23492/04.11.2019 

ΤΜΥΨΝΗΣΙΚΟ ΕΡΓΟΤ 

 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΙΨΝ 
Δϋκα οκτώ χιλιϊδεσ εκατόν ςαρϊντα εννϋα Ευρώ και 

οκτώ λεπτϊ 
18.149,08€ 

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΙΨΝ 
18% 

Σρεισ χιλιϊδεσ διακόςια εξόντα ϋξι Ευρώ και 
ογδόντα τρύα λεπτϊ 

3.266,83€ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ 15% 
Σρεισ χιλιϊδεσ διακόςια δώδεκα Ευρώ και τριϊντα 

εννϋα λεπτϊ 
3.212,39€ 

ΠΡΟΒΛΕΧΗ 
ΑΝΑΘΕΨΡΗΗ 

Διακόςια δϋκα Ευρώ και ςαρϊντα ϋνα λεπτϊ 210,41€ 

ύνολο Δαπϊνησ του 
Έργου 

Εύκοςι τϋςςερεισ χιλιϊδεσ οκτακόςια τριϊντα οκτώ 
Ευρώ και εβδομόντα ϋνα λεπτϊ 

24.838,71€ 

Υ.Π.Α. 24% 
Πϋντε χιλιϊδεσ εννιακόςια εξόντα ϋνα Ευρώ και 

εύκοςι εννϋα λεπτϊ 
5.961,29€ 

υνολικό Δαπϊνη 
ύμβαςησ 

Σριϊντα χιλιϊδεσ οκτακόςια Ευρώ 30.800,00€ 

Φρηματοδότηςη 
Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα "ΑΣΣΙΚΗ (2014-2020) 14.370,00€  και 
αρ. 95/2019 απόφαςη Δ.. υπόλοιπο κατανομόσ ΚΑΠ 2018 

 

τον Κορυδαλλό ςόμερα την 04η/11/2019, ημϋρα Δευτϋρα ο Δόμαρχοσ του Δόμου 

Κορυδαλλού Κοσ Φουρςαλϊσ Νικόλαοσ ϋχοντασ την αρμοδιότητα ωσ Αναθϋτουςα Αρχό και 

ο Οικονομικόσ Υορϋασ «ΙΜΟΠΟΤΛΟ ΣΕΡΓΙΟ του Παναγιώτη» με ϋδρα την οδό 
Μούνδρου 6, τ.κ. 112 55 – ΑΘΗΝΑ, με ΑΥΜ:046010858 – Δ.Ο.Τ. ΓΑΛΑΣΙΟΤ με νόμιμο 
εκπρόςωπο τησ επιχεύρηςησ τον κ. ιμόπουλο τϋργιο, ςυμφώνηςαν και ϋκαναν αποδεκτϊ τα 
παρακϊτω:  

 
Α) Ο πρώτοσ των ςυμβαλλομϋνων με την ιδιότητα (Αναθϋτουςα Αρχό), ϋχοντασ υπόψη:  

1. Σο Ν.4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών». 
2. Σην Απόφαςη Τπ. Οικονομύασ & Ανϊπτυξησ 57654/22.05.2017 (ΥΕΚ 1781/23.05.2017 

τεύχοσ Β') με αντικεύμενο τη ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων που αφορούν ςτη 
λειτουργύα και διαχεύριςη του ΚΗΜΔΗ του αρ. 38 ν. 4412/2016 (ΥΕΚ Α’/147) και 
λαμβϊνοντασ ιδιαύτερα υπόψη το ϊρθρο 14 τησ Απόφαςησ Τπ. Οικονομύασ & 
Ανϊπτυξησ 57654/22.05.2017). 

3. Σο ϊρθρο 105 του Ν. 4412/2016 «Κατακύρωςη – ςύναψη ςύμβαςησ», όπωσ ιςχύει 
ςόμερα. 

4. Σο ϊρθρου 130 του Ν. 4412/2016 «όροι εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ». 
5. Ότι κατϊ την εκτϋλεςη Δημοςύων ςυμβϊςεων εφαρμόζονται: α) οι διατϊξεισ του 

Ν.4412/16, β) οι όροι τησ ςύμβαςησ και γ) ςυμπληρωματικϊ ο Αςτικόσ Κώδικασ 
(ϊρθρο 129 Ν.4412/2016). 

6. Σον Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΘΕΝΗ), ϊρθρο 116, παρ.1, περιπτ. ε) «Τποχρεωτικόσ 
Έλεγχοσ Νομιμότητασ». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ 

«Γενικϋσ επιςκευϋσ, διαρρυθμύςεισ 

και ςυντηρόςεισ ςτο κτύριο 

Κοινωνικών Τπηρεςιών» 
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7. Σα τεύχη τησ αρ. 27/2018 μελϋτησ του Σμόματοσ Μελετών τησ Δ/νςησ Σεχνικών 
Τπηρεςιών για το ϋργο: «Γενικϋσ επιςκευϋσ, διαρρυθμύςεισ και ςυντηρόςεισ ςτο κτύριο 
Κοινωνικών Τπηρεςιών», ςυνολικού προώπολογιςμού 70.000,00€. 

8. Σην υπ’ αριθμ.: 263/20-11-2018 (ΑΔΑ: ΨΗΝΠΨΛΨ-ΝΞΡ) απόφαςη Δημοτικού 
υμβουλύου για την ϋγκριςη Σεχνικού Προγρϊμματοσ του Δόμου, ϋτουσ 2019. 

9. Σην υπ’ αριθμ.: 282/10-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΠ3ΨΛΨ-ΟΤ4) απόφαςη Δημοτικού 
υμβουλύου για την ϋγκριςη προώπολογιςμού του Δόμου, οικονομικού ϋτουσ 2019. 

10. Σην υπ’ αριθμ. 37/2019 απόφαςη Δημοτικού υμβουλύου – Σροποπούηςη Σεχνικού 
Προγρϊμματοσ ϋτουσ 2019 με ΑΔΑ: ΧΚΚΑΨΛΨ-ΖΨΔ. 

11. Σην υπ’ αριθμ. 38/2019 απόφαςη Δημοτικού υμβουλύου - Χόφιςη τησ 1ησ 
Αναμόρφωςησ Προώπολογιςμού 2019 με ΑΔΑ: Ψ4ΓΨΛΨ-ΙΤΚ. 

12. Σην αρ. 20/05.03.2019 αποφ. Οικονομικόσ Επιτροπόσ (ΑΔΑ: 6Π44ΨΛΨ-8Χ0)για τη 
ςυγκρότηςη Επιτροπόσ ςυνοπτικού διαγωνιςμού για τα ϋργα με κριτόριο ανϊθεςησ 
ςτην πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ και η 
εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ του ϋργου δεν υπερβαύνει τισ 60.000,00€ (χωρύσ να 
ςυνυπολογύζεται το Υ.Π.Α. 24%), για το ϋτοσ 2019. 

13. Σο υπ’ αριθ. πρωτ. 6792/18.03.2019 πρωτογενϋσ Αύτημα ανϊληψησ υποχρϋωςησ, 
καταχωρόθηκε ςτο ΚΗΜΔΗ με ΑΔΑΜ: 19REQ004631680 2019-03-18. 

14. Σην ΑΑΤ 233/20.03.2019 (ΑΔΑ: 6ΙΚ0ΨΛΨ-9Υ1) απόφαςη ανϊληψησ υποχρϋωςησ και 
διϊθεςη πύςτωςησ του ΚΑΕ:15.7331.0004-εγκεκριμϋνο αύτημα 
ΑΔΑΜ:19REQ004658146 2019-03-21. 

15. Σην αριθ. 28/26-03-2019 Απόφαςη Οικονομικόσ Επιτροπόσ με ΑΔΑ: ΧΠΘΖΨΛΨ-9Κ0 για 
την ϋγκριςη των τευχών μελϋτησ, τον τρόπο εκτϋλεςησ, κατϊρτιςη όρων και ςύνταξη 
διακόρυξησ του ϋργου: «Γενικϋσ επιςκευϋσ, διαρρυθμύςεισ και ςυντηρόςεισ ςτο κτύριο 
Κοινωνικών Τπηρεςιών», ςυνολικόσ προώπολογιζόμενησ δαπϊνησ 70.000,00€. 

16. Σην αριθ. 56/12-06-2019 Απόφαςη Οικονομικόσ Επιτροπόσ με ΑΔΑ: 9ΕΓΞΨΛΨ-5Ζ για 
ανϊκληςη τησ αρ. 28/2019 απόφαςησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ ωσ προσ το (γ) μϋροσ και 
ςτην λόψη νϋασ περύ ϋγκριςησ των όρων του διαγωνιςμού και ςύνταξη Διακόρυξησ 
(ςύμφωνα με διατϊξεισ του ϊρθρου 43 του ν. 4605/2019), για την εκτϋλεςη του ϋργου: 
«Γενικϋσ επιςκευϋσ, διαρρυθμύςεισ και ςυντηρόςεισ ςτο κτύριο Κοινωνικών Τπηρεςιών», 
ςυνολικόσ προώπολογιζόμενησ δαπϊνησ 70.000,00€. 

17. Σην αριθ. πρωτ. 13747/26-06-2019 Προκόρυξη ςυνοπτικού διαγωνιςμού του ϋργου 
«Γενικϋσ επιςκευϋσ, διαρρυθμύςεισ και ςυντηρόςεισ ςτο κτύριο Κοινωνικών Τπηρεςιών» 
με ΑΔΑ:ΨΞΑ9ΨΛΨ-3ΙΣ. 

18. Σην αριθ. πρωτ. 13747/26-06-2019 Διακόρυξη του ϋργου, διενϋργεια ςυνοπτικού 
διαγωνιςμού με ΑΔΑΜ:PROC005176488 2019-06-26. 

19. Σην αρ. πρωτ. 15200/11.07.2019 προςφορϊ τησ επιχεύρηςησ «ΙΜΟΠΟΤΛΟ 
ΣΕΡΓΙΟ του ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ». 

20. Σην αρ. 78/22.07.2019 (ΑΔΑ:6Ν83ΨΛΨ-Δ6Φ) απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ, 
ϋγκριςη του από 12.07.2019 (1ου) Πρακτικού και ανϊδειξη προςωρινού αναδόχου. 

21. Tο αρ. πρωτ. 16954/31.07.2019 ϋγγραφο τησ Τπηρεςύασ «Κοινοπούηςη τησ αρ. 
78/22.07.2019 απ. Οικονομικόσ Επιτροπόσ προσ όλουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτον 
διαγωνιςμό για την εκτϋλεςη του ϋργου: «Γενικϋσ επιςκευϋσ, διαρρυθμύςεισ και 
ςυντηρόςεισ ςτο κτύριο Κοινωνικών Τπηρεςιών». 

22. Σην υπ’ αριθ. πρωτ. 17952/27.08.2019 πρόςκληςη τησ υπηρεςύασ προσ την μειοδότρια 
επιχεύρηςη «ΙΜΟΠΟΤΛΟ ΣΕΡΓΙΟ του Παναγιώτη» για προςκόμιςη 
δικαιολογητικών κατακύρωςησ. 

23. Σην υπ’ αριθ. πρωτ. 18447/04.09.2019 εμπρόθεςμη κατϊθεςη των δικαιολογητικών 
κατακύρωςησ τησ επιχεύρηςησ «ΙΜΟΠΟΤΛΟ ΣΕΡΓΙΟ του Παναγιώτη». 

24. Σην υπ’ αριθ. 93/25.09.2019 Απόφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ για την ϋγκριςη του 
2ου πρακτικού και την κατακύρωςη του διαγωνιςμού του ϋργου «Γενικϋσ επιςκευϋσ, 
διαρρυθμύςεισ και ςυντηρόςεισ ςτο κτύριο Κοινωνικών Τπηρεςιών». 

25. Σην υπ’ αριθ. πρωτ. 20633/04.10.2019 κοινοπούηςη τησ αρ. 93/25.09-2019 απόφαςησ 
κατακύρωςησ, ςε κϊθε προςφϋροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανϊδοχο. 
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26. Σην Ανϊρτηςη τησ απόφαςησ κατακύρωςησ 93/2019 τησ Ο.Ε. ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. με 
ΑΔΑΜ:19AWRD005719213 2019-10-17 και ςτη "ΔΙΑΤΓΕΙΑ" με ΑΔΑ: 6Λ8ΛΨΛΨ-ΡΧΧ. 

27. Σην αρ. πρωτ. 21731/15.10.2019 Πρόςκληςη προσ τον Οικονομικό Υορϋα 
(Κοινοπούηςη τησ αρ. 93/25.09.2019 απόφαςησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ και υπογραφό 
τησ ύμβαςησ). 

28. Kατϊθεςη τησ αριθμ.: 1749088/21.10.2019 εγγυητικόσ επιςτολόσ Καλόσ Εκτϋλεςησ 
ποςού: χιλύων διακοςύων ςαρϊντα ϋνα ευρώ  και ενενόντα τϋςςερα λεπτϊ (1.241,94€)  
του ΣΑΜΕΙΟΤ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΣΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΡΓΨΝ (Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

29. Σο από 01.11.2019 3ο Πρακτικό (επικαιροποιημϋνα δικαιολογητικϊ για την υπογραφό 
τησ ύμβαςησ) το οπούο ςυνοδεύει την παρούςα ύμβαςη. 
 

Α Ν Α Θ Ε Σ Ε Ι 

το δεύτερο των ςυμβαλλομϋνων, Οικονομικό Υορϋα (Ανϊδοχο) όπωσ θα 

αποκαλεύται ςτο εξόσ η επιχεύρηςη «ΙΜΟΠΟΤΛΟ ΣΕΡΓΙΟ του ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ» με ϋδρα την 

οδό ΜΟΤΝΔΡΟΤ 6, ΑΘΗΝΑ, τ.κ. 112 55 και με ΑΥΜ: 046010858  – Δ.Ο.Τ.:ΓΑΛΑΣΙΟΤ, την 

εκτϋλεςη του ϋργου: «Γενικϋσ επιςκευϋσ, διαρρυθμύςεισ και ςυντηρόςεισ ςτο κτύριο 

Κοινωνικών Τπηρεςιών», το ςυμβατικό αντικεύμενο του οπούου ανϋρχεται ςε 30.800,00€ 

(ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α. 24%) *(μετϊ την μϋςη ϋκπτωςη 56%)επύ του 

προώπολογιςμού τησ μελϋτησ)+ με τουσ όρουσ:  

 που περιγρϊφονται ςτα ςυμβατικϊ τεύχη και τα λοιπϊ ςτοιχεύα τησ αρ. 27/2018 
μελϋτησ τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ. 

 ότι δεν θα εκτελϋςει εργαςύεσ επιπλϋον του ςυμβατικού οικονομικού αντικειμϋνου αν 
προηγουμϋνωσ δεν εγκριθούν αρμοδύωσ. 

 ότι τυχόν αποζημύωςη από αναθεώρηςη τιμών θα βαρύνει την πύςτωςη που ϋχει 
εγκριθεύ,  

 Ότι προκαταβολό δεν προβλϋπεται να χορηγηθεύ ςύμφωνα με το ϊρθρο 16 τησ 
διακόρυξησ του ϋργου  
 

Β) Ο ανϊδοχοσ δηλώνει ότι δϋχεται χωρύσ επιφύλαξη την ανϊθεςη ς’ αυτόν τησ εκτϋλεςησ του 

υπόψη ϋργου, ςύμφωνα με: 

 Σα ςυμβατικϊ τεύχη και ςτοιχεύα του ϋργου όπωσ αυτϊ ορύζονται ςτην Διακόρυξη και 
την Ε..Τ. και των οπούων ϋλαβε ςαφό και τϋλεια γνώςη, τισ τιμϋσ και τουσ όρουσ τησ 
Οικονομικόσ Προςφορϊσ του και τα τεύχη και χϋδια τησ μελϋτησ εφαρμογόσ του ϋργου  

 Προκαταβολό δεν προβλϋπεται να χορηγηθεύ ςύμφωνα με το ϊρθρο 16 τησ διακόρυξησ 
του ϋργου.  

 Σισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ για την εκτϋλεςη των δημοςύων ϋργων ςύμφωνα με τον  
Ν. 4412/16, όπωσ τυχόν τροποποιόθηκε και ιςχύει ςόμερα ,καθώσ και την Νομοθεςύα 
περύ Δημοςύων Έργων, όπωσ αναφϋρεται ςτο ϊρθρο 7 τησ Διακόρυξησ. 

 Σην δυνατότητα χρόςησ των επύ ϋλαςςον δαπανών που πιθανόν προκύψουν από τη 
μεύωςη οριςμϋνων εργαςιών για την εκτϋλεςη ϊλλων εργαςιών του ϋργου ςύμφωνα με 
τισ κεύμενεσ διατϊξεισ και του ϊρθρου 11 τησ διακόρυξησ. 

 Σισ ςχετικϋσ διαταγϋσ, υποδεύξεισ και οδηγύεσ των επιβλεπόντων Μηχανικών και του 
Προώςταμϋνου Δ/νςησ Σεχνικών Τπηρεςιών του Δόμου Κορυδαλλού. 
 

Σο ότι το ϋργο θα περαιωθεύ εντόσ τησ προθεςμύασ των πϋντε μηνών (5) από την υπογραφό 

τησ ςύμβαςησ, με αποκλειςτικϋσ και ενδεικτικϋσ τμηματικϋσ προθεςμύεσ όπωσ ακριβώσ 

αναφϋρονται ςτο Κεφ. Β ϊρθρο 2 παρ. 2.1.3 τησ Ε..Τ. και του ϊρθρου 12 τησ Διακόρυξησ του 

ϋργου. 
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Για κϊθε ημερολογιακό ημϋρα υπϋρβαςησ, με υπαιτιότητα του αναδόχου τησ ςυνολικόσ 

προθεςμύασ περαύωςησ του όλου ϋργου, επιβϊλλεται ποινικό ρότρα όπωσ ακριβώσ 

αναφϋρονται ςτο Κεφ. Β ϊρθρο 4 τησ Ε..Τ. 

Γ) Κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 17 τησ διακόρυξησ του ϋργου ο ανϊδοχοσ κατϋθεςε ςτην 

Διεύθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών του Δόμου Κορυδαλλού για την εκτϋλεςη του ϋργου 

εγγυητικό επιςτολό ύςη με το 5% τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ (χωρύσ Υ.Π.Α.) ότοι: 24.838,71€, 

την υπ’ αριθμ.: 1749088/21.10.2019 εγγυητικό επιςτολό Καλόσ Εκτϋλεςησ ποςού: χιλύων 

διακοςύων ςαρϊντα ϋνα Ευρώ και ενενόντα τϋςςερα λεπτϊ (1.241,94€) του ΣΑΜΕΙΟΤ 

ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΣΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΡΓΨΝ (Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

Σην αρ. πρωτ. 26534/30.10.2019 (ΣΜΕΔΕ) Βεβαύωςη εγκυρότητασ Εγγυητικόσ επιςτολόσ με 

αρ. 1749088/21.10.2019 για την εκτϋλεςη του ϋργου: «Γενικϋσ επιςκευϋσ, διαρρυθμύςεισ και 

ςυντηρόςεισ ςτο κτύριο Κοινωνικών Τπηρεςιών». 

Δ) O Οικονομικόσ Υορϋασ (Ανϊδοχοσ) «ΣΕΡΓΙΟ ΙΜΟΠΟΤΛΟ του Παναγιώτη» δηλώνει 

ϋδρα την οδό Μούδρου 6, ΑΘΗΝΑ, τ.κ.11255, τηλ. - επικοινωνύασ: 210 2114434 - 6948943420, 

και ότι αποδϋχεται η επικοινωνύα με την Τπηρεςύα να γύνεται μϋςω τηλεομοιοτύπου (fax: 210 

2114434 και μϋςω ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη (e-

mail):ssimopo@gmail.com. 

Επύςησ ορύζει αντύκλητό του ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 135 του 

Ν.4412/2016 την  κ. Βραδϋλη Αμαλύα του Νικολϊου κϊτοικοσ ΑΘΗΝΑ επύ τησ οδού Μούδρου 

4 , τ.κ.11255, η οπούα αποδϋχτηκε το διοριςμό τησ ωσ αντικλότου με την από 29/10/2019 

Τπεύθυνη Δόλωςη του με ςτοιχεύα επικοινωνύασ, τηλ:210 2029359 -, 6944289967 και 

ηλεκτρονικό διεύθυνςη email:a.vradeli@gmail.com. 

Ε) O Οικονομικόσ Υορϋασ (Ανϊδοχοσ) εύναι υποχρεωμϋνοσ κατϊ την διϊρκεια τησ 

καταςκευόσ να αναρτόςει την ενημερωτικό πινακύδα του ϋργου, ςύμφωνα με υπόδειγμα και 

ςε ςημεύα, που θα υποδειχθούν από την επύβλεψη. 

Σ) Κατϊ την διϊρκεια των εργαςιών, η ανϊδοχοσ εργοληπτικό εταιρεύα εύναι υποχρεωμϋνη 

να λαμβϊνει όλα τα προβλεπόμενα από τουσ ιςχύοντεσ νόμουσ και διατϊξεισ προςτατευτικϊ 

μϋτρα για τουσ εργαζόμενουσ και τουσ διερχόμενουσ, ϊνευ ουδεμύασ επιπλϋον αποζημύωςησ, 

όντασ απολύτωσ και αποκλειςτικώσ υπεύθυνη για οποιαδόποτε απαύτηςη αςτικόσ ό ποινικόσ 

διαδικαςύασ, από βλϊβη διερχόμενου πολύτη κ.λ.π. 

Ο Οικονομικόσ Υορϋασ (Ανϊδοχοσ) εύναι υποχρεωμϋνοσ να προβεύ ςτην αςφαλιςτικό κϊλυψη 

μετϊ την ημερομηνύα υπογραφό τησ ύμβαςησ και πριν την ϋναρξη των εργαςιών του ϋργου 

καθώσ επύςησ και για την τόρηςη των μϋτρων αςφϊλειασ και υγεύασ κατϊ την διϊρκεια 

εκτϋλεςησ του ϋργου ςύμφωνα με το ΚΕΥ Δ ϊρθρο 7 τησ Ε..Τ., καθώσ και για την ςύνταξη 

και υποβολό μαζύ με το χρονοδιϊγραμμα και πριν από την ϋναρξη λειτουργύασ του εργοταξύου 

.Α.Τ. – ΥΑΤ ςύμφωνα με το Π.Δ. 305/96, όπωσ αυτό ιςχύει ςόμερα.  

Ζ) Ο Οικονομικόσ Υορϋασ (Ανϊδοχοσ) δηλώνει ότι όλα τα ςτοιχεύα που απαιτούνται 

ςύμφωνα με τη Διακόρυξη και που κατατϋθηκαν πριν την υπογραφό τησ ύμβαςησ εύναι 

νόμιμα, ορθϊ και ακριβό και πουθενϊ δεν ϋρχονται ςε αντύθεςη με τουσ όρουσ των τευχών 

δημοπρϊτηςησ και ότι πϊντωσ, ϋςτω και αν υπϊρχει κϊποιο λϊθοσ ό αντύθεςη, αποδϋχεται 

ανεπιφύλακτα να επανορθώςει το ςημεύο αντύθεςησ με δικό τησ φροντύδα, ευθύνη και 

δαπϊνη, απροφϊςιςτα και ςε εύλογο χρόνο από τη χρονικό ςτιγμό τησ γνώςησ του ςημεύου 

αντύθεςησ. 
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Η) Κατϊ την διϊρκεια του ϋργου και μϋχρι τη λόξη τησ ςυνολικόσ προθεςμύασ θα πρϋπει να 

ϋχουν γύνει όλεσ οι τυχόν οι απαιτούμενεσ εργαςτηριακϋσ δοκιμϋσ του ϋργου που 

προβλϋπονται εύτε από την Ε..Τ. εύτε από τισ ιςχύουςεσ Π.Σ.Π. 

Θ) Ο Οικονομικόσ Υορϋασ (Ανϊδοχοσ) εύναι υποχρεωμϋνοσ να πληρώςει τισ νόμιμεσ 

κρατόςεισ, τϋλη και ειςφορϋσ όπωσ προβλϋπεται από την ςχετικό νομοθεςύα για την 

εκτϋλεςη Δημοςύων ϋργων. 

Σο υμφωνητικό αυτό υπογρϊφεται από τον εργοδότη και τον ανϊδοχο ςε πϋντε (5) 

αντύτυπα:  

 

 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

   ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΟΦΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

           

 

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ 

ΔΗΜΟΤ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ 

 

ΦΟΤΡΑΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από NIKOLAOS
CHOURSALAS
Ημερομηνία: 2019.11.05 13:42:26 EET
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