
                                                               

 ΔΡΓΟ :  ΒΔΛΣΙΩΗ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΗΜΟΤ   
ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΔΜΙΓΟ 

             

 ΑΝΑΓΟΥΟ : Α.ΜΟΡΦΑ Α.Σ.Δ. 
  
 

1ης ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΤΜΒΑΗ 

  47.269,44 € (τωρίς Φ.Π.Α.) 
                                              58.614,11 € (με Φ.Π.Α.) 

 

ην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα ζηηο  2-10-2019, ημέρα Σεηάρηη και ώρα 10:00 

μ.μ. νη θάησζη ππνγξάθνληεο: 

1. Ο Γήμαρτος πάηων – Αρηέμιδος κος Γημήηριος π. Μάρκοσ, θάηνηθνο 
πάησλ, έρνληαο ππόςε ην Ν. 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη 
Κνηλνηήησλ» ελεξγώληαο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ Γεκάξρνπ θαη  

2. Η εηαιρεία ¨Α.ΜΟΡΦΑ Α.Σ.Δ.¨, κε έδξα Αιηθαξλαζζνύ 1, Σ.Κ.17122, Νέα 
κύξλε, ηει. 2109430019, fax. 2109407925 κε ΑΦΜ 997519299 θαη αξκόδηα 
ΓΟΤ  ΦΑΔ ΠΔΙΡΑΙΑ, ε νπνία εθπξνζσπείηαη από ην θ. Μόξθα Αλαζηάζην σο 
πξόεδξν θαη δηεπζύλσλ ζύκβνπινο.  
 

 ζπλνκνιόγεζαλ θαη ζπκθώλεζαλ ηα εμήο:  
Ο Γήκνο, πνπ εθπξνζσπείηαη από ηνλ ππνγξάθνληα Γήκαξρό ηνπ θαη ζην εμήο ζα 
νλνκάδεηαη γηα ζπληνκία  «ΔΡΓΟΓΟΣΗ», απνθάζηζε λα εθηειέζεη ην αλσηέξσ 
δεκνηηθό έξγν, εγγεγξακκέλν ζηνλ  πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ ηνπ έηνπο 2018, κε 
Κ.Α. 30-7331.014 & Κ.Α. 30-7331.015    
 
Γηα ην ελ ιόγσ έξγν έρνληαο ππόςε :  

(1) Σηο δηαηάμεηο   ηνπ  Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α’/8-8-2016).  
(2) Σελ ππ’ αξηζ. 70/2017 κειέηε ηνπ έξγνπ, πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη θαζώο.  
(3) Σνπο όξνπο  δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ   θαη ηα ζπκβαηηθά ηεύρε, πνπ εγθξίζεθαλ κε 

ηελ ππ’  αξηζκ. 696/2017   απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
(4) Σελ ππ’ αξηζκ. 255/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία            

εγθξίζεθε ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο θαη  θαηαθπξώζεθε ε εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ ζηελ εηαηξεία ¨ Α.ΜΟΡΦΑ Α.Σ.Δ.¨, κε κέζε έθπησζε  66,02 % επί ησλ 
ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο θαη γηα ην πνζό ησλ 316.337,58 € πιένλ ΦΠΑ 
24% θαη αλαζεώξεζεο, ζπλνιηθνύ πνζνύ 392.439,58 €   

 

 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

ΓΗΜΟ  ΠΑΣΩΝ – ΑΡΣΔΜΙΓΟ 

 

Σπάτα ,        2  / 10  / 2019 

Αριθ. Πρωτ.: 32955 
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(5) Σελ ππ’ αξηζ. 329/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία 
εγθξίζεθε  ε παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ηνπ έξγνπ : ¨Βειηίσζε 
νδηθνύ δηθηύνπ Γήκνπ πάησλ – Αξηέκηδνο¨ θαηά 3 κήλεο από ηελ εκεξνκελία 
έθδνζεο ηεο παξνύζαο απόθαζεο ήηνη κέρξη 1/1/2020. 

 
Ο πξώηνο από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο θνο ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΜΑΡΚΟΤ, ΓΗΜΑΡΥΟ 
ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΔΜΙΓΟ                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

ΑΝΑΘΔΣΔΙ 

ζηελ εηαηξεία ¨ Α.ΜΟΡΦΑ Α.Σ.Δ.¨, ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: «ΒΔΛΣΙΩΗ ΟΓΙΚΟΤ 

ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΔΜΙΓΟ.», κε ηνπο νηθνλνκηθνύο όξνπο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ, θαηά ηε δεκνπξαζία ηεο 28-1-2018, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α’/8-8-2016), όπσο ηζρύεη ζήκεξα. 

Ο δεύηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ παξαπάλσ αλαθεξόκελε ηδηόηεηα, ηνπ 

λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ  ΑΝΑΓΟΥΟΤ, απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηελ αλάζεζε 

απηή θαη αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζύκθσλα κε ηε παξνύζα ζύκβαζε θαη 

θαηά ηα παξαθάησ εηδηθόηεξα νξηδόκελα. 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Ο θαηά ηα αλσηέξσ ΑΝΑΓΟΥΟ ζα θαηαζθεπάζεη ην έξγν κε βάζε ηα ζπκβαηηθά 

ηεύρε ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηώλ, θαζώο θαη ηηο ζρεηηθέο εγθεθξηκέλεο κειέηεο 

ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ηηο νδεγίεο ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο. Η 

έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξαλ ησλ 30 εκεξώλ 

από ζήκεξα. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Η ζύκβαζε απηή θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρώλ θαη 

ζρεδίσλ πνπ ηε ζπλνδεύνπλ, πνπ κε ηελ πξνζθνξά ηνπ απνδέρζεθε ν ΑΝΑΓΟΥΟ 

θαη έρεη απνδεηθηηθό θαη όρη ζπζηαηηθό ραξαθηήξα. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Δγγύηζη καλής εκηέλεζης 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ όξσλ ησλ ζπκβαηηθώλ 

ηεπρώλ όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 17 ηεο Γηαθήξπμεο , θαηαηέζεθε ε κε αξηζκό e-

51647/3-7-2019 εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ΣΜΔΓΔ, γηα πνζό 2.400,00 

επξώ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

     Προθεζμίες – Ποινικές ρήηρες 

Από ζήκεξα 2/10/2019 αξρίδεη ε πξνζεζκία γηα ηελ πεξάησζε ηνπ ζπλόινπ ησλ 

εξγαζηώλ (ζπλνιηθή πξνζεζκία). Η ζπλνιηθή πξνζεζκία νξίδεηαη ζπκθώλα κε ηελ 

ππ’ αξηζ. 329/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κέρξη ηηο 1-01-2020. Η 

δηνίθεζε θαη ν ξπζκόο ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ αζθείηαη όπσο ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

136 ηνπ Ν.4412/16, αιιά ππόθεηηαη θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ Γήκνπ. Δπηζεκαίλεηαη όηη 
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κέζα ζηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί όιεο νη εξγαζίεο 

θαηαζθεπήο θαη λα έρνπλ γίλεη θαη νη δνθηκέο ηνπ έξγνπ. Μεηά ηελ πεξαίσζε ησλ 

εξγαζηώλ ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπληεξεί ην έξγν γηα δηάζηεκα 15 κελώλ 

εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ άξζξν 157 & 172 ηνπ 

Ν.4412/16. 

Παξάηαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο εγθξίλεηαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 147 & 157 

ηνπ Ν.4412/16. Γηα θάζε κέξα ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ππό 

ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα από ην Γήκν – Δξγνδόηε, 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 148 ηνπ Ν. 4412/2016.  

Έθπησηνο κπνξεί λα θεξπρζεί θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο 

γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ Γήκνπ, πνπ ηνπ δίλνληαη, ζύκθσλα κε ηελ 

ζύκβαζε ή ην λόκν. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Έδρα επιτείρηζης – Γιοριζμός ανηίκληηοσ 

Ο αλάδνρνο δειώλεη όηη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο ηνπ είλαη  Αιηθαξλαζζνύ 1, Νέα 

κύξλε, Σ.Κ.17122, ηει. 2109430019, fax. 2109407925, αλαιακβάλεη δε ηελ 

ππνρξέσζε λα ελεκεξώζεη ηε Γ/λνπζα Τπεξεζία γηα θάζε αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ 

απηώλ. Ο αλάδνρνο δηνξίδεη αληίθιεην ηνπ έξγνπ ηνλ θ. Φαλό Βαζίιεην κε ΑΓΣ 

ΑΗ587304/21-04-09, κε Σαρ. Γηεύζπλζε Γιπθάδα - Αηηηθήο, νδόο Αλζέσλ 19, Σ.Κ. 

16674,ηει. 6973408817 θαη θαηαζέηεη δήισζε απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνύ ηνπ, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ Ν.3669/2008. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Υρονοδιάγραμμα εργαζιών 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε κέζα ζε δεθαπέληε 

(15) εκέξεο από ζήκεξα, ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Αλαπξνζαξκνγή 

ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εγθξίλεηαη όηαλ κεηαβιεζνύλ νη πνζόηεηεο εξγαζηώλ ή ζηηο 

πεξηπηώζεηο ηεο παξαγξάθνπ  2 ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Τποτρεώζεις αναδότοσ 

ύκθσλα κε ην Ν.4412/16 ν αλάδνρνο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

πξέπεη λα ηεξεί ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από 

ηα άξζξα 30,138,140 & 171.   

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Οικονομικό ανηικείμενο 

Σν νηθνλνκηθό αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο πξνθύπηεη από ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ηνπ Αλαδόρνπ, πνπ θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Σν πξώην πνζό ηεο ζύκβαζεο 

πνπ είλαη 47.269,44 € αθνξά ζηηο εξγαζίεο κε απξόβιεπηα θαη ην ζπλνιηθό πνζό ηεο 

ζύκβαζεο πνπ είλαη 58.614,11 €, αθνξά ζην παξαπάλσ πνζό επηπξόζζεηα κε ηελ 

ΑΔΑ: 6Ψ9ΚΩ1Χ-ΣΒ4



δαπάλε αλαζεώξεζεο θαη Φ.Π.Α. (24%) θαη ζα θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά κε ηελ 

πξόνδν ηνπ έξγνπ, όπσο ν λόκνο νξίδεη. Σν πνζό ηεο ζύκβαζεο αλαιύεηαη σο εμήο: 

ύλνιν Δξγαζηώλ :   34.883,78 € 

ΓΔ & ΟΔ 18%  :     6.270,08 € 

Απξόβιεπηα 15% :     6.165,58 € 

ύλνιν                       :    47.269,44 € 

        ΦΠΑ 24%  :    11.344,67 €  

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Λογαριαζμοί - αναθεώρηζη 

Οη ινγαξηαζκνί ησλ θαηά ηελ ζύκβαζε νθεηιόκελσλ πνζώλ ζπληάζζνληαη κε 

κέξηκλα ηνπ αλαδόρνπ θαηά κεληαία ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ππνβάιινληαη γηα έιεγρν 

ζηε Γ/λνπζα Τπεξεζία ζύκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ Ν.4412/2016. Γηα ηελ 

εμόθιεζε ηνπ αλαδόρνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη, πιελ ησλ ινηπώλ από ην λόκν 

απαηηνύκελσλ ζηνηρείσλ, βεβαηώζεηο ησλ αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ, ηακείσλ θιπ, 

ζηνπο νπνίνπο ηπγράλεη αζθαιηζηέν ην εηο ην έξγν απαζρνινύκελν πξνζσπηθό, γηα 

ηελ θαηαβνιή θαη εμόθιεζε ησλ νηθείσλ εηζθνξώλ. 

Γηα ηελ αλαζεώξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ έξγσλ ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο πνπ 

θαζνξίδνληαη από ην άξζξν 153 ηνπ 4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

σμβαηικά ηεύτη – ζειρά ιζτύος 

Σα ζπκβαηηθά ηεύρε θαη ζηνηρεία, κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειείηαη ην έξγν, είλαη ηα 

αλαθεξόκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζ’ απηά 

όξσλ, ε ζεηξά ηζρύνο απηώλ θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ : 

1. Η παξνύζα ζύκβαζε 

2. Η δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο 

3. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

4. Σν ηηκνιόγην κειέηεο 

5. Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ (ΔΤ) 

6. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα Παξαξηήκαηα ηνπο ΣΤ 

7. Η Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ (ΓΤ) 

8. Η Σερληθή πεξηγξαθή (Σ.Π.) 

9. Ο Πξνϋπνινγηζκόο κειέηεο 
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10. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο πνπ ζα ρνξεγεζνύλ ζηνλ αλάδνρν από ηελ ππεξεζία θαη 

νη εγθεθξηκέλεο ηερληθέο κειέηεο πνπ ζα ζπληαρζνύλ από ηνλ Αλάδνρν, αλ 

πξνβιέπεηαη ε πεξίπησζε απηή από ηα ζπκβαηηθά ηεύρε ή πξνθύςεη θαηά ηηο 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί ηξνπνπνίεζεο ησλ κειεηώλ ηνπ έξγνπ. 

11. Σν Υξνλνδηάγξακκα / Πξόγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, όπσο απηό ηειηθά ζα 

εγθξηζεί από ηελ Τπεξεζία. 

 Δπίζεο, ζπκβαηηθή ηζρύ έρνπλ, επόκελεο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ πξνεγνύκελε 

παξάγξαθν, επεηδή είλαη δεκνζηεπκέλα θείκελα : 

1. Σα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιόγηα. 

2. Δθαξκνγή ησλ Διιεληθώλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ (ΔΣΔΠ), ζύκθσλα κε ηελ ππ’ 

αξ. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόθαζε Αλ. Τπ. Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, 

Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ (ΦΔΚ 2221Β/30-7-12) 

3. Οη Δπξσθώδηθεο 

4. Οη πξόηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΣΠ) ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. (ή ηνπ Σ.Τ.Γ.Δ.) 

5. Οη πξνδηαγξαθέο Δ.Λ.Ο.Σ. θαη I.S.O 

Η παξνύζα ζύκβαζε ζπληάρζεθε ζε έμη (6) αληίγξαθα πξσηνθνιιήζεθε κε αξηζκό                                            

32955/2-10-2019 ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ θαη ν αλάδνρνο πήξε ηξία (3) 

αληίγξαθα.  

                                           ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ  

 

               Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ                                            Ο ΑΝΑΓΟΥΟ  
            

 

        

           ΔΗΜΗΣΡΙΟ  Π. ΜΑΡΚΟΤ                                                           
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