
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αστακός,  08/04/2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ      Αριθ. πρωτ.:  3033 

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                   

 

         ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. 

ΚΑΝΔΗΛΑΣ» 

ΠΟΣΟΥ 108.407,69 ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α.) 

 

 
 

Στον Αστακό σήμερα, την 8
η
 του μηνός Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 

Ξηρομέρου οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

 

1. Ο Δήμος Ξηρομέρου (Αστακός Αιτ/νίας Τ.Κ. 30006), νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο, κ. Γαλούνη 

Ερωτόκριτο κι ενεργών στην προκειμένη περίπτωση για λογαριασμό του Δήμου κατόπιν της απόφασης με αριθμό 

32/2019 της Οικονομικής  Επιτροπής, εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την 12-10-

2018, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας.  

 

2. Η επιχείρηση «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει στην διεύθυνση Ψαρρού 17, 

Ναύπακτος, Τ.Κ. 30300 (ΑΦΜ:800674776, ΔΟΥ: Μεσολογγίου) και στην οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΝΔΗΛΑΣ» με την υπ’ αριθ. 32/2019 

απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Ο Δήμος Ξηρομέρου αποφάσισε την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. 

ΚΑΝΔΗΛΑΣ», όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω, η αποσφράγιση του οποίου διενεργήθηκε την Παρασκευή 12 

Οκτωβρίου 2018 μέσα από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, βάσει της σχετικής διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης που 

συνέταξε η υπηρεσία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, σε συνεδρίασή της την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019, αφού έλαβε υπόψη το 2
ο
 πρακτικό 

κατακύρωσης δικαιολογητικών της επιτροπής διαγωνισμού, αποφάσισε, με την υπ’ αριθ. 32/2019 απόφασή της, την 

κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην επιχείρηση «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

 

Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. e-44616/ 27-03-2019 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ, ποσού 

4.371,30 ευρώ. 

 

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016, τα 

ακόλουθα: 

- η υπ’ αριθ. 6453/10-09-2018 διακήρυξη 

- η διαβιβασθείσα υπ’ αριθ. 76/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου 

- τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στην Διακήρυξη του έργου. 

- οι όροι του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου 

- η οικονομική προσφορά του αναδόχου που αναλύεται ως εξής: 

 

 

Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά 64.425,61 Ευρώ 

ΓΕ και ΟΕ (18%)   11.596,61 Ευρώ 



Απρόβλεπτα  (15%)   11.403,33 Ευρώ 

MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ 87.425,55 Ευρώ 

Δαπάνη ΦΠΑ 24%     20.982,13 Ευρώ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 108.407,69 Ευρώ 

 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΚΑΝΔΗΛΑΣ», σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης, μελέτης και 

της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου.  

 

Άρθρο 2 

Διάρκεια 

 

1. Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο 

άρθρο 20 της ΕΣΥ. Η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

2. Παράταση της προθεσμίας δίνεται σύμφωνα με την ΕΣΥ καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 3 

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

 

1. Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του που είναι με Μέση Έκπτωση 13,00%, ήτοι 

87.425,55 €. Στην αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. 

  

2. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης. 

 

3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

 

4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.   

 

 

Άρθρο 4 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί πίστωση 108.407,69€ ευρώ σε βάρος του ΚΑ 15-

7336.002 του προϋπολογισμού έτους 2019 με την υπ’ αριθ. 2734/01-04-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της οποίας υπάρχει  βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την 

ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα 

οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Γ-17. 

 

 

 

Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται: 

α) Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου 

Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα 

αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη. 

β)  Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας 

εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, 



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 παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας 

αυτού του λόγου. 

ε) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και 

τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους   

στ) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης 

ζ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί 

ως τέτοιες. 

 

 

Άρθρο 6 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

1. Ο οικονομικός φορέας κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με την ΕΣΥ και την ΓΣΥ καθώς και με τις διατάξεις του 

άρθρου 160 του ν. 4412/2016. 

2. Σε περίπτωση υπαίτιας υπέρβασης της συνολικής ή τμηματικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου από πλευράς 

του αναδόχου, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στο άρθρο 20 της ΕΣΥ σύμφωνα και με το άρθρο 

148 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 7 

Υπεργολαβία 

1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 

τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

 

 

Άρθρο 8 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του 

αρμοδίου οργάνου     

 

Άρθρο 9 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Ο Δήμος μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια 

της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που 

θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 22 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από 

τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο 

πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

Άρθρο 10 

Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 6453/10-09-2018 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 



2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την 

ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος και ο ανάδοχος καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών. 

 

Άρθρο 11 

Παρακολούθηση της σύμβασης 

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 136 του Ν.4412/2016, από την  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ι.Π. Μεσολογγίου η οποία και θα εισηγείται στα 

αρμόδια όργανα του Δήμου Ξηρομέρου για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των 

όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 

λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και 

παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

 

 

Άρθρο 12 

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν τα άρθρα 170 και 172 του Ν. 4412/2016 και η Ε.Σ.Υ. του 

έργου. 

 

Άρθρο 13 

Λύση της σύμβασης 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 της παρούσας, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, 

όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. 

 

 

 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε πέντε 

(5) γνήσια αντίτυπα, όμοια πρωτότυπα από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων ενώ τα άλλα 

τρία (3) κατατέθηκαν στον Δήμο Ξηρομέρου. 

  

 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 

 

 

ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

«ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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