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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΤΙΚΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» 

ποσού  1.420.175,20 Ευρώ (με ΦΠΑ)  

 

Στον Αστακό σήμερα, την 26
η
 του μηνός Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα στο Δημοτικό Κατάστημα Αστακού του Δήμου   

Ξηρομέρου οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

α.  Ο Δήμος Ξηρομέρου (Αστακός Αιτ/νίας, Τ.Κ. 30006), νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο του Δήμου Ξηρο-

μέρου κ. Γαλούνη Ερωτόκριτο, κι ενεργών στην προκειμένη περίπτωση για λογαριασμό του Δήμου Ξηρομέρου   κα-

τόπιν της απόφασης με αριθμό 141/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, όπως επικυρώθηκε με την υπ'αριθμ. 

223538/19-10-2018 (ΑΔΑ:63Μ4ΟΡ1Φ-ΗΘΝ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελ-

λάδας και Ιονίου, εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την 19/7/2018, για την ανάδειξη 

του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ΄ ετέρου, 

β. Η επιχείρηση “Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε.”, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Βασίλειο Βλασταρά, με έδρα Αθ. Διάκου 

29
Α
,Πάτρα, Τηλ. 2610271574 και ΑΦΜ 999781691, ΔΟΥ Γ΄ Πατρών, στην οποία κατακυρώθηκε η παρούσα σύμβαση 

του έργου με την απόφαση με αριθμό 141/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ  ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ 

Τα ακόλουθα : 

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχο-

ντας υπόψη:  

α.  Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έρ-

γου.  

β.  Την απόφαση 141/2018 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου, όπως επικυρώθηκε με την                         

υπ'αριθμ. 223538/19-10-2018 (ΑΔΑ:63Μ4ΟΡ1Φ-ΗΘΝ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-

σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία κυρώθηκε το 2
ο
 πρακτικό του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η 

εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

στην εταιρεία «Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε.» 

γ.  Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου. 

ζ.  Τα στοιχεία που κατέθεσε η εταιρεία «Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε.» και τα οποία ζητήθηκαν με έγγραφο της Υπηρε-

σίας (σύμφωνα και με το άρθρο  4.2 της Διακήρυξης), με το οποίο κλήθηκε η Ε.Ε. για την υπογραφή της Σύμ-

βασης. 

η.   Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν 

έργο) της Ε.Ε., διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν  υπερβαίνει τα νόμιμα όρια. 

θ.  Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη εταιρίας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που 

αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με την πα-

ράγραφο 4 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016  που αναφέρει ότι “κατά την υπογραφή της σύμβασης κατα-

σκευής έργου, επαναϋπολογίζονται, σε συνδυασμό με την έκπτωση, οι προβλεπόμενες δαπάνες για το φόρο 

προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατα-

σκευής του έργου και που αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αστακός, 26/11/2018 

Αρ. πρωτ: 8752 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» 

(Ενάριθμος ΣΑΕΠ 2016ΕΠ00110081) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ  
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Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, κατά  την προσφορά   953.036,78 Ευρώ 

Απρόβλεπτα     142.955,52 Ευρώ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ       25.000,00 Ευρώ 

Δαπάνη αναθεώρησης       24.310,28  Ευρώ  

MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ 1.145.302,58  Ευρώ 

Δαπάνη ΦΠΑ     274.872,62 Ευρώ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.420.175,20 Ευρώ 

 

ι. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου 

και ιδιαιτέρως με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου. 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία «Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε.»,  καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση 

των εργασιών του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΤΙΚΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑ-

ΝΙΑΣ».  

Η εταιρεία «Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε.» αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των 

εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩ-

ΓΕΙΟΥ ΜΥΤΙΚΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»  και σύμφωνα με τα ακόλουθα : 

i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύ-

ουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έρ-

γων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο. 

ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν ανα-

πόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης.  

iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως 

αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπά-

νες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).θ της 

παρούσας σύμβασης. 

iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 141/2018 της  Οικονομικής Επιτρο-

πής Δήμου Ξηρομέρου, όπως επικυρώθηκε με την υπ'αριθμ. 223538/19-10-2018 (ΑΔΑ:63Μ4ΟΡ1Φ-ΗΘΝ) 

απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και ειδικότερα τα α-

ναφερόμενα στο σκεπτικό της.  

 

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ  των συμβαλλομένων   και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα 

ανωτέρω, 

ΔΗΛΩΝΕΙ 

α.  Ότι η υπογραφή της  στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του 

έργου Εργοληπτική Επιχείρηση «Β. Βλασταράς Α.Τ.Ε.» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφε-

ρόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη. 

β.  Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργο-

λαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/16, 

όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων 

που ισχύουν για το υπόψη έργο. 

γ.  Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών. 

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

κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την 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 παρά-

τασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. 

ε.  Ότι ο 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. 
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στ.  Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περι-

βαλλοντικής μελέτης 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 εκ-

σκαφών. 

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, απο-

δέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, α-

προφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.   

(3) Ακολούθως ο  δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του 

έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ του αναδόχου από τους παρα-

πλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές: 

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝIA ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΠΟΣΟ 

(σε Ευρώ) 

1 e-32291 13/11/2018 ΤΜΕΔΕ 57.265,13 

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης. 

(4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο 

άρθρο 7 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε πεντακόσιες σαράντα (540) 

ημέρες  από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΕΣΥ του 

έργου.  

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία 

εγκατάστασης του αναδόχου.  

(6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, και το άρθρο 152 του Ν.4412/2016. 

(7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρό-

γραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (Ενάριθμος ΣΑΕΠ 2016ΕΠ00110081) και τις πιστώσεις του ΚΑ Δαπανών 

64-7321.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Ξηρομέρου του έτους 2018 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατή-

σεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. 

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε ΠΕΝΤΕ (5) 

γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ΔΥΟ  (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα ΤΡΙΑ  (3) κατα-

τέθηκαν στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου  

Αστακός,   26/11/2018 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ   Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

  

             

     ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ           ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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