
 

ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ 

Πνζνχ        …………………. Επξψ (κε ΦΠΑ)  

Γηα ην έξγν, ΑΝΔΓΔΡΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΜΤΣΙΚΑ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ 

προϋπολογιζμού 3.336.911,00 Δσρώ. 

ηνλ Αζηαθφ ζήκεξα, ηελ        ηνπ μηνός                   2018 εκέξα              ζην Δεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ   
Ξεξνκέξνπ νη θαησηέξσ ππνγξάθνληεο: 

α.  …………………….   κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ……….. ……..  Ξηρομέροσ   θη ελεξγψλ ζηελ πξνθεηκέλε πεξί-
πησζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Δήκνπ Ξεξνκέξνπ  θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.1418/84 αθελφο,, θαη 

θαηφπηλ ηεο απφθαζεο κε αξηζκφ …………. ηεο Οικονομικής   Δπιηροπής , απφθαζε ηεο Γ/νζης Σοπι-

κής Ασηοδιοίκηζης & Γιοίκηζης Νομού Αιηωλοακαρνανίας ),  εγθξηηηθήο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δηελεξ-
γεζείζαο Δεκνπξαζίαο  ηελ 19/7/2018, γηα ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ηεο επηθεθα-
ιίδαο, θαη αθ΄ εηέξνπ, 

β.  ……………………………………………., κε έδξα …………………………….., Σει. ……………….., Φαμ. 
………………….  ΑΦΜ  …………………..  ΔΟΤ  ………………………., ζχκθσλα κε ηε δήισζε    

ΤΜΦΩΝΗΑΝ  ΚΑΙ ΤΝΑΠΟΓΔΥΣΗΚΑΝ 

Σα αθφινπζα : 

(1) Ο ΠΡΩΣΟ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, θαινχκελνο ζην εμήο ΕΡΓΟΔΟΣΗ, ππφ ηελ πξναλαθεξζείζα ηδηφηεηά 
ηνπ θαη έρνληαο ππφςε:  

α.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1418/84,  φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη θαηά ηε Δηαθήξπμε ηνπ 
έξγνπ.  

β.   Σελ απφθαζε …………….. ηεο  Οικονομικής Δπιηροπής (φπσο επηθπξψζεθε κε ηελ                         

απφθαζε ηεο Γ/νζης Σοπικής Ασηοδιοίκηζης & Γιοίκηζης Νόμοσ Αιηωλοακαρνίας ), κε ηελ ν-
πνία θπξψζεθαλ ηα πξαθηηθά ηνπ Δηαγσληζκνχ θαη αλαηέζεθε ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο επηθεθαιίδαο 
κεηά απφ νκφθσλε (ή απφ θαηά πιεηνςεθία) ζχκθσλε γλψκε ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνχ, ζηελ 
…………………………………. 

γ.  Σα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο Εξγνιαβίαο, φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 5 ηεο Δηαθήξπμεο ηνπ έξ-
γνπ. 

δ.  Σα ζηνηρεία πνπ θαηέζεζε ε Ε.Ε. θαη ηα νπνία δεηήζεθαλ κε έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο (ζχκθσλα θαη 
κε ην άξζξν  4.2 ηεο Δηαθήξπμεο), κε ην νπνίν θιήζεθε ε Ε.Ε. γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

ε.   Όηη κεηά απφ ηνλ επαλέιεγρν «ηνπ αλεθηέιεζηνπ ππνινίπνπ εξγαζηψλ» (ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην 
παξφλ έξγν) ηεο Ε.Ε., δηαπηζηψζεθε φηη ην αλεθηέιεζην απηήο δελ  ππεξβαίλεη ηα λφκηκα φξηα. 

ζ.  Σα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο ηεο ππφςε Ε.Ε. θαη ηδηαίηεξα ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο, 
πνπ αλαπξνζαξκφζηεθε κε ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο , ζχκθσλα 
κε ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.1418/84, (κε  επαλππνινγηζκφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έθ-
πησζε ηεο δεκνπξαζίαο εθ κέξνπο ηεο Ε.Ε. ή Κ/μηαο Ε.Ε., ησλ πνζψλ γηα απξφβιεπηα, αλαζεψξε-
ζε θαη ΦΠΑ) θαη πνπ αλαιχεηαη σο εμήο: 

Δαπάλε εξγαζηψλ κε ΓΕ θαη ΟΕ, θαηά  ηελ πξνζθνξά : Π         Επξψ 

Απξφβιεπηα          Επξψ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ          Επξψ 

Δαπάλε αλαζεψξεζεο          Επξψ  

MEΡIKO ΤΝΟΛΟ       Δσρώ 

Δαπάλε ΦΠΑ         Επξψ 
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ 
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ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ         Δσρώ 

 

η. Σνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ ζρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ θαη ηδηαηηέξσο κε ηελ επηζήκαλζε ησλ θξίζηκσλ ζπκβαηηθψλ φξσλ θαη ηε δηνίθεζε ηνπ έξγνπ. 

ΑΝΑΘΔΣΔΙ 

ηε δεχηεξε ησλ ζπκβαιινκέλσλ Ε.Ε. «………………………………………………...»,  θαινχκελε εθεμήο 

ΑΝΑΔΟΥΟ, ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ «ΑΝΔΓΔΡΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΚΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΜΤΣΙΚΑ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ».  

Η Ε.Ε. «…………………………………...» απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηελ αλάζεζε απηή θαη αλαιακβάλεη 

ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξν χζα ζχκβαζε ηνπ έξγνπ «ΑΝΔΓΔΡΗ ΓΗΜΟΣΙ-

ΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΜΤΣΙΚΑ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ»  θαη ζχκθσλα κε ηα αθφ-
ινπζα : 

i. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ κεηαγελέζηεξα 
θαη ηζρχνπλ θαηά ηε Δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί 
δεκνζίσλ έξγσλ, φπσο ηζρχνπλ γηα ην ππφςε έξγν. 

ii. Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηε ζεηξά ηζρχνο πνπ αλαθέξεηαη ζηε Δηαθήξπμε, πνπ κνλν-
γξαθήζεθαλ ζε ηξεηο (3) ζεηξέο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην πξνζάξηε-
κα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  χκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, ν αλάδνρνο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί πιήξσο κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηά, θαζψο θαη 
ζηηο θαηά πεξίπησζε εθδηδφκελεο εληνιέο θαη νδεγίεο ηνπ ΚηΕ.  

iii. Σελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο αλαδφρνπ (Σηκνιφγην Πξνζθνξάο θαη Πξνυπνινγηζκφο Πξνζθνξάο), 
φπσο απηή αλαπξνζαξκφζηεθε κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε φηη α-
θνξά ηηο δαπάλεο ησλ απξνβιέπησλ, αλαζεψξεζεο θαη ΦΠΑ., φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα ηνπ αλσ-
ηέξσ εδαθίνπ (1).ζ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

iv. Σελ εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ κε αξηζκφ ………………… ηης  Οικο-

νομικής Δπιηροπής Γήμοσ Ξηρομέροσ  (φπσο επηθπξψζεθε κε ηελ  …………………….. (ΑΔΑ 

…………………….) απφθαζε ηεο Γ/νζης Σοπικής Ασηοδιοίκηζης & Γιοίκηζης Ν.  Αιηωλοακαρ-

νανίας σο πξντζηακέλεο αξρήο )θαη εηδηθφηεξα ηα αλαθεξφκελα ζην ζθεπηηθφ ηεο.  

 

(2) Ο ΔΕΤΣΕΡΟ  ησλ ζπκβαιινκέλσλ   θαη ππφ ηελ πξναλαθεξζείζα ηδηφηεηά ηνπ, αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ 
άπαληα ηα αλσηέξσ, 

ΓΗΛΩΝΔΙ 

α.  Όηη ε ππνγξαθή ηεο  ζηελ παξνχζα ζχκβαζε δεζκεχεη απνιχησο ηελ εμνπζηνδνηνχζα απηφλ αλάδν-

ρν ηνπ έξγνπ Εξγνιεπηηθή Επηρείξεζε «…………………………………….» θαη φηη απηή δελ δη-

θαηνχηαη λα πξνζβάιιεη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

β.  Όηη ν αλάδνρνο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηα αλσηέξσ πεξηγξαθέληα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο 
εξγνιαβίαο, ηα νπνία ν αλάδνρνο ζα εθαξκφζεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κλεκνλεπζείζεο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν. 4412/16, φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε θαη ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πεξί εθηέιεζεο ησλ 
Δεκνζίσλ Έξγσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ην ππφςε έξγν. 

γ.  Όηη ν αλάδνρνο ζα εθαξκφδεη θαηά ηα θαζνξηδφκελα ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηηο εληνιέο ηεο Δηεπζχ-
λνπζαο Τπεξεζίαο θαη ησλ Πξντζηακέλσλ απηήο Τπεξεζηψλ. 

δ.  Όηη ν αλάδνρνο έρεη κειεηήζεη θαη θαηαλνήζεη πιήξσο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο απηέο απνξξένπλ 
απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη νξηνζεηνχληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηδηαίηεξα ζηε ΓΤ θαη ηελ ΕΤ 
θαη φηη ηπρφλ παξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθν-
ξά ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ 
πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη δελ πξνθχπηεη γηα ηνλ αλάδνρν θαλέλα δηθαίσκα νηθνλνκη-
θήο ή άιιεο θχζεο ή/θαη παξάηαζεο πξνζεζκίαο εμ αηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ. 

ε.  Όηη ν αλάδνρνο ζα ηεξήζεη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί κέηξσλ αζθαιείαο, εξγνηαμηαθήο ζήκαλ-
ζεο, πεξί κέηξσλ πγηεηλήο θηι., απνδερφκελνο φηη είλαη ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο, πνηληθά 
θαη αζηηθά, γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα ήζειε πξνθιεζεί απφ ακέιεηα εθαξκνγήο ησλ ηζρπνπζψλ δηα-
ηάμεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ππνρξεψζεψλ ηνπ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, εληφο ή εθηφο ησλ εξγν-
ηαμηαθψλ ρψξσλ. 

ζη.  Όηη ν αλάδνρνο είλαη ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο γηα ηε κεηά ζρνιαζηηθφηεηαο ηήξεζε ηεο 
πεξηβαιινληηθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη γεληθφηεξα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λνκνζεηεκέλσλ φξσλ πξν-
ζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, θαηά ηελ ηπρφλ εθκεηάιιεπζε ησλ πεγψλ 
ιήςεο πιηθψλ, θαη θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ απνζεζηνζαιάκσλ απφζεζεο πιενλα-
ζκάησλ ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 

δ.  Όηη βεβαηψλεη φηη φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηε Δηαθήξπμε θαη πνπ θαηαηέζεθαλ 
πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο είλαη λφκηκα, νξζά θαη αθξηβή θαη πνπζελά δελ έξρνληαη ζε 
αληίζεζε κε ηνπο φξνπο ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη φηη πάλησο, έζησ θαη αλ ππάξρεη θάπνην ιά-

 



 

ζνο ή αληίζεζε, απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα λα επαλνξζψζεη ην ζεκείν αληίζεζεο κε δηθή ηνπ θξνληί-
δα, επζχλε θαη δαπάλε, απξνθάζηζηα θαη ζε εχινγν ρξφλν απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο γλψζεο ηνπ 
ζεκείνπ αληίζεζεο.   

(3) Αθνινχζσο ν  δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαηέζεζε: 

α.  Σηο θαησηέξσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο Καιήο Εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη πηζηήο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο, νη νπνίεο εθδφζεθαλ ππέξ ηεο Αλαδφρνπ απφ ηνπο παξαπιεχξσο εθάζηεο αλαθεξφκε-
λνπο εγγπεηέο: 

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΔΡΟΜΗΝIA ΔΓΓΤΗΣΗ ΠΟΟ 

(ζε Δσρώ) 

1 

2 

    

Οη σο άλσ εγγπήζεηο, θαιχπηνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηεο ζρεηηθήο Δηαθή-
ξπμεο. 

β.   Σν απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ηνπ έξγνπ, κε ηελ ππ' αξηζ. ………………… βεβαίσζε ηεο 
……………………. , ε νπνία ηζρχεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηελ                                  
Τπεχζπλε Δήισζε ηεο Ε.Ε φηη έιαβε γλψζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ηεο ΓΤ / ΕΤ ηνπο νπνίνπο 
θαη ζα ζπκπεξηιάβεη ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. 

γ.  Σελ δήισζε νξηζκνχ σο επηθεθαιήο ηνπ εξγνηαμηαθνχ γξαθείνπ ηνπ (        )            Μεραληθφ, ν ν-
πνίνο ζα αζρνιεζεί κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππφςε έξγνπ θαη ηελ   δήισζή ηνπ πεξί απνδνρήο ηνπ ν-
ξηζκνχ ηνπ, ν νπνίνο, νξηζκφο, έηπρε ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο.  

δ.  Σελ  δήισζε  ηεο αλαδφρνπ πεξί νξηζκνχ σο αληηθιήηνπ ηνπ ………………  θαζψο θαη ηελ δήισζε 
απηνχ πεξί απνδνρήο ηνπ νξηζκνχ ηνπ. 

(4) Η νιηθή θαη νη κεξηθέο πξνζεζκίεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 12 ηεο Δηαθήξπμεο θαη 
ζην άξζξν 4 ηεο ΕΤ. εκεηψλεηαη εδψ φηη ε νιηθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ έρεη θαζνξηζηεί ζε Δέθα νθηψ   
(…18….)  κήλεο  απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξ-
ζξν 3 ηεο ΕΤ ηνπ έξγνπ.  

(5) Η ζεκεξηλή εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο ………………., απνηειεί ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηά-
μεηο θαη εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο ηνπ αλαδφρνπ.  

(6) Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα ηεχρε Δεκνπξάηεζεο, θαη ην άξζξν 40 ηνπ Π. Δ. 609/85. 

(7) Η ππφςε εξγνιαβία, ηεο νπνίαο ππνγξάθεηαη ε παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ         
θαη ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη Δεκνζίνπ, λνκίκνπο θφξνπο, ηέιε, εηζθνξέο, 
θηι. φπσο νξίδεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

Η παξνχζα ζπληάρζεθε, αλαγλψζζεθε, βεβαηψζεθε θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνπο αλσηέξσ ζπκβαιινκέλνπο ζε 
ΠΕΝΣΕ (5) γλήζηα, φκνηα πξσηφηππα, απφ ηα νπνία ΔΤΟ  (2) παξέιαβε ν δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ελψ ηα 
άιια ΣΡΙΑ  (3) θαηαηέζεθαλ ζηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Δήκνπ  

 

Ι.Π. Μεζολογγίοσ    /       /2018 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

Ο ……………………………   Ο Νφκηκνο Εθπξφζσπνο 

  

             

 


