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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          

       ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                               

                                                                                                               Κοζάνη, 10/10/2019  

               Αριθμ. Πρωτ. : 31150 

 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
(ποσού 161.290,33€ πλέον Φ.Π.Α. 38.709,68€) 

 

Στην Κοζάνη σήμερα την 10.10.2019, ημέρα Πέμπτη, οι υπογράφοντες αφ’ ενός ο κ. 

ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Νικολάου, Δήμαρχος Κοζάνης, που ενεργεί στην 

προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Κοζάνης(Πλ. Νίκης 1, 501 31 Κοζάνη, 

ΑΦΜ 997769577 Δ.Ο.Υ. Κοζάνης) και αφ’ ετέρου ο οικονομικός φορέας ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΦΜ 105352138, ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/ΝΣΗ ΒΟΛΟΥ 2, 

ΑΙΓΑΛΕΩ Τ.Κ. 12244, κάτοχος του υπ. αρ. ΑΙ 660206/18-11-2010 Α.Δ.Τ., συμφώνησαν 

και αποδέχονται τα παρακάτω:  

 

Α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερθείσα ιδιότητα του καλούμενος στο 

εξής «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ», έχοντας υπόψη: 

1. Τις κείμενες διατάξεις τις σχετικές με την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων 

2. Την 121/2019 Απόφαση Δημάρχου Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η 183/25-01-

2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την δέσμευση της δαπάνης του έργου. 

3. Την 77/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης με την 

οποία εγκρίθηκε η μελέτη, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσής και οι όροι διακήρυξης 

και συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού εκτέλεσης του δημοπρατούμενου έργου 

4. Την 175/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης με την 

οποία εγκρίθηκε το από 24 Απριλίου 2019 πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού 

5. Την 228/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης με την 

οποία εγκρίθηκε το από 02 Ιουλίου 2019 πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του 

Διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ 

ΚΟΣΜΑ ΑΦΜ 105352138, ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/ΝΣΗ ΒΟΛΟΥ 2, ΑΙΓΑΛΕΩ 

Τ.Κ. 12244 

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι 

 

 Στον δεύτερο των συμβαλλομένων, οικονομικό φορέα ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΦΜ 105352138, ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ Δ/ΝΣΗ ΒΟΛΟΥ 2, ΑΙΓΑΛΕΩ Τ.Κ. 

Ελληνική
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12244, που στο εξής θα καλείται “ΑΝΑΔΟΧΟΣ“ ή “ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ” , την εκτέλεση-

κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Δ.Α.Κ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΝΟΜΟΥ 

ΚΟΖΑΝΗΣ», σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, την προσφορά του αναδόχου, 

και τις σχετικές με την κατασκευή αυτού του έργου μελέτες και σχέδια της δημοπρατούσας 

Υπηρεσίας, με αρχική συμβατική δαπάνη διακόσιες χιλιάδες ευρώ και ένα λεπτό 

(200.000,01 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), η οποία αναλύεται ως εξής: 

 

Ανάλυση Ποσό (€) 

Αξία εργασιών 118.788,00 € 

Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) 21.381,84 € 

Σύνολο 1 140.169,84 € 

Απρόβλεπτα (15%) 21.025,48 € 

Σύνολο 2 161.195,32 € 

Αναθεώρηση 95,01 € 

Σύνολο 3 161.290,33 € 

Φ.Π.Α. (24%) 38.709,68 € 

Συνολικό ποσό 200.000,01 € 

 

Σύμφωνα με το τιμολόγιο προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, οι τιμές κατά άρθρο εργασιών, 

φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Άρθρα εργασιών Δαπάνη αρχικού 

προϋπολογισμού 

μελέτης (ευρώ) 

Δαπάνη προσφοράς  

αναδόχου (ευρώ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ. ΕΙΔΙΚΟ 

ΤΕΜΑΧΙΟ (ΧΑΛΙΝΟ) 

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΜΕ 

ΣΤΡΩΤΗΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

 

6.000,00€ 

 

3.000,00€ 

ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ–

ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ. 

ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ. ΓΙΑ 

ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑ ΤΩΝ 250 

KG ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΑΝΑ Μ3 

 

312,00€ 

 

156,00€ 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ. 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΠΤΩΝ 

 

14.454,00€ 

 

7.227,00€ 
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ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

ΣΤΙΒΟΥ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 

ΤΑΠΗΤΑ ΠΑΧΟΥΣ 13–15 

ΧΙΛ.  

 

216.810,00€ 

 

118.788,00€ 

 

 Η μέση έκπτωση της προσφοράς είναι Εμ= 50,00 %. 

 

Β. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων με την προαναφερθείσα ιδιότητα του 

“ΑΝΑΔΟΧΟΥ” δηλώνει με το παρόν, ότι δια των υπευθύνων μηχανικών του έχει 

μελετήσει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα του έργου, έχει λάβει πλήρη 

γνώση των επιτόπιων συνθηκών, και ότι αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα να εκτελέσει το 

έργο που του αναθέτει ο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» υπό τους όρους της παρούσας σύμβασης 

και των υπολοίπων στοιχείων που αναφέρονται σ' αυτή, έντεχνα, έγκαιρα και 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Γ. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τους παρακάτω όρους 

και υποχρεώσεις που θα διέπουν την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης. 

 

Άρθρο 1ο  Αντικείμενο της σύμβασης. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανακατασκευή του συνθετικού τάπητα 

(ΤΑΡΤΑΝ) του γηπέδου του Στίβου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (ΔΑΚ) Κοζάνης, 

καθώς ο υφιστάμενος τάπητας λόγω γήρανσης υλικού έχει απωλέσει τις φυσικές του 

ιδιότητές και σε συνδυασμό με τους μεγάλου εύρους αρμούς που έχουν αναπτυχθεί 

αυξάνεται κατά πολύ ο κίνδυνος τραυματισμού των αθλούμενων και δη των αθλητών που 

ανήκουν στα αγωνιστικά τμήματα. 

Αφού καθαιρεθεί ο παλαιός τάπητας και επισκευαστούν τυχόν φθορές που τυχόν 

υπάρχουν στην υπόβαση θα επιστρωθεί η επιφάνεια του στίβου με συνθετικό τάπητα πάχους 

13-15χιλ., τεχνικά ισοδύναμο με το σύστημα POLTRACK. Το ελαστικό δάπεδο τύπου 

ταρτάν, θα αποτελείται κατά βάση από μίγμα πολυουρεθάνης και κόκκους ανακυκλωμένου 

λάστιχου ως πρώτη στρώση και μίγμα πολυουρεθάνης με έγχρωμους κόκκους EPDM ως 

δεύτερη και τρίτη στρώση, δημιουργώντας δάπεδο υψηλών αντοχών, αναλλοίωτο από την 

επίδραση των καιρικών συνθηκών και της ηλιακής ακτινοβολίας. Η εφαρμογή θα πρέπει να 

γίνει επάνω σε στεγνές επιφάνειες, καθαρές από υλικά που ενδεχομένως να εμποδίζουν τη 

συνένωση, π.χ. σκόνη, χαλαρά σωματίδια σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα κλειστό (τύπου 

Α265) ή στεγανοποιημένο βιομηχανικό ελικοπτερωμένο δάπεδο με διπλό νάιλον στην 

υποδομή για την αποφυγή ανερχόμενων υγρασιών. Πριν την τοποθέτηση της συνθετικής 

επιφάνειας πρέπει να έχει γίνει η εγκατάσταση, στο τελικό ύψος, όλων των υποδοχών των 

αθλητικών οργάνων  
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Η απόχρωση της τελικής επίστρωσης θα γίνει με υπόδειξη της Υπηρεσίας. 

Η γραμμογράφηση θα γίνει σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με λευκές ή έγχρωμες 

γραμμές πάχους 50mm, με χρώματα πολυουρεθάνης συμβατά με την συνθετική επιφάνεια του 

τάπητα και ανθεκτικά στην χρήση και υπεριώδη ακτινοβολία. 

 

Άρθρο 2ο  Ισχύουσες διατάξεις 

Η συμφωνία αυτή διέπεται: 

 Από τα αναφερόμενα στη διακήρυξη, στα συνοδεύοντα αυτήν τεύχη (ιδίως δε της 

Τεχνικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 

ν.4412/2016 και των νόμων 4431/2016, 4441/2016, 4446/2016, 4447/2016, 

4456/2017, 4465/2017, 4468/2017, 4469/2017, 4472/2017, 4478/2017, οι οποίοι 

τροποποίησαν επί μέρους διατάξεις του ν. 4412/2016 έως και την ημέρα της έναρξης 

της διαδικασίας της σύναψης της παρούσας Σύμβασης, καθώς και το ν. 4314/2014, 

το ν. 3614/2007, το ν. 4278/2014 και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού, το ν. 

4270/2014, το ν. 3886/2010, το ν. 4129/2013, το άρθρο 26 του ν.4024/2011, το ν. 

4013/2011, το ν. 3861/2010, το ν. 3548/2007, το π.δ 113/2010, το ν. 3310/2005, 

όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005, το π.δ. 82/1996, την κοινή απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007, την απόφαση του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 

καθώς και τις διατάξεις του ν. 2859/2000.  

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις 

(εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ, Υ.Α )και 

ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και την εκτέλεση του έργου της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Άρθρο 3ο  Εγγυήσεις, Εγκατάσταση, Υποχρεώσεις της Αναδόχου 

Ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης προσκόμισε την με αριθμό e-57746/01.10.2019 

ηλεκτρονική εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ περί καλής εκτέλεσης της υπόψη εργολαβίας, 

ποσού 8.065,00 € ίσου με το 5% επί του συμβατικού ποσού του έργου, χωρίς το κονδύλιο 

του Φ.Π.Α. Πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται. 

Ημερομηνία εγκατάστασης του Αναδόχου θεωρείται η ημέρα υπογραφής της παρούσας 

σύμβασης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραμμα εκτελέσεων εργασιών εντός 

δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

 





 
 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Δ.Α.Κ.)  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                     ΣΥΜΒΑΣΗ                                                                          Σελίδα 5 από 9 
 

Άρθρο 4ο  Προθεσμίες 

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει 

από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.  

          Δεν ορίζεται αποκλειστική τμηματική προθεσμία.  

Δεν ορίζονται ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες.  

 

Άρθρο 5ο  Ποινικές ρήτρες 

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ για κάθε ημέρα υπέρβασης της 

συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας 

του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με είκοσι τοις εκατό (20%) της 

προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας, ήτοι 133,67 Ευρώ για κάθε 

μία από τις πρώτες 36 ημέρες υπέρβασης. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε 

τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα 

ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου, ήτοι 178,22 

Ευρώ για κάθε μία από τις επόμενες 27 ημέρες υπέρβασης. 

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ για την υπέρβαση της 

συνολικής προθεσμίας, δεν υπερβαίνει το ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού 

ποσού της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., οπότε καθορίζεται στις 9.624,06 ευρώ 

Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υπερβεί, με υπαιτιότητά του, τη συνολική προθεσμία 

κατασκευής του έργου, η ποινική ρήτρα καταπίπτει με αιτιολογημένη απόφαση της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατείται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του 

έργου. Η κατάπτωση της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση της εγκεκριμένης συνολικής 

προθεσμίας, δεν ανακαλείται. 

 

Άρθρο 6ο  Τρόπος Πληρωμής 

Οι πληρωμές του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνονται με βάση πιστοποιήσεις των εργασιών 

και εφ’ όσον έχουν γίνει οι κατά νόμου επιμετρήσεις υλικών και εργασιών. Οι πιστοποιήσεις 

του έργου θα ετοιμάζονται και θα διατυπώνονται από την ΑΝΑΔΟΧΟ και θα υποβάλλονται 

προς έγκριση στον φορέα υλοποίησης του έργου.  

Κάθε πιστοποίηση του έργου πρέπει να είναι ανακεφαλαιωτική/συγκεντρωτική και 

οι προηγούμενες πιστοποιήσεις του έργου θα αφαιρούνται από αυτή. 

Οποιαδήποτε εργασία έχει ατέλειες ή κακοτεχνίες ή είναι κατά οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο ελαττωματική ή ακατάλληλη σύμφωνα με την ΣΥΜΒΑΣΗ, δεν περιλαμβάνεται στις 

πιστοποιήσεις του έργου μέχρι να διορθωθεί και να αποκατασταθεί πλήρως σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Όλες οι πληρωμές προς την ΑΝΑΔΟΧΟ θα γίνονται έναντι δεόντως θεωρημένων 

τιμολογίων αυτού καθώς και των λοιπών εκάστοτε νόμιμων παραστατικών. Κάθε τιμολόγιο 

θα συνοδεύεται απαραίτητα με τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα ή απαιτούμενα 
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δικαιολογητικά, έγγραφα, έντυπα, εκθέσεις και λοιπά στοιχεία της αποδοχής του φορέα 

υλοποίησης του έργου. 

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1642/86 (Φ.Ε.Κ. Α.25/1986) για 

την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Ε.Κ. Α.25), ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο 

του έργου. 

Δεν προβλέπεται η καταβολή συμπληρωματικού εργολαβικού ανταλλάγματος (πριμ) 

για την περίπτωση νωρίτερης περαίωσης του έργου. 

Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα πραγματοποιείται σε EURO. 

 

Άρθρο 7ο  Αναθεώρηση- Νέες εργασίες 

 Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας εκτέλεσης του έργου έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/16 όπως ισχύουν. 

 

Άρθρο 8ο  Προσωρινή παραλαβή–Χρόνος εγγύησης–Οριστική παραλαβή  

Ο χρόνος εγγύησης (δηλαδή υποχρεωτικής συντήρησης) των εργασιών σύμφωνα με το 

άρθρο 171 του Ν.4412/16, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την βεβαίωση περάτωσης. 

Γενικά για το χρόνο εγγύησης ισχύουν τα αναφερόμενα  στο άρθρο 171 του Ν.4412/16. 

Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτή τη εργολαβία εκδίδεται 

βεβαίωση περάτωσης του έργου. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί και να 

συντηρεί δωρεάν το έργο από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου μέχρι και τη λήξη του 

χρόνου εγγύησης και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι 

βλάβες οφείλονται σε κακή χρήση. 

Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου, ισχύουν τα οριζόμενα στα αντίστοιχα 

άρθρα 170 και 172 του Ν.4412/16. 

 

Χρήση του έργου προ της αποπεράτωσης ή της προσωρινής παραλαβής. Για την διοικητική 

παραλαβή για χρήση του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 169 του 

Ν.4412/16. Συγκεκριμένα μπορεί να γίνει διοικητική παραλαβή για χρήση αμέσως μετά την 

περαίωση των εργασιών χωρίς να απαιτείται απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 9ο  Επίλυση διαφωνιών 

Η όποια διαφωνία που τυχόν θα προκύψει μεταξύ ΑΝΑΔΟΧΟΥ και ΕΡΓΟΔΟΤΗ κατά την 

εφαρμογή της παρούσας σύμβασης θα επιλύεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 

174 του Ν.4412/16. 

Κατά την υπογραφή του παρόντος εργολαβικού συμφωνητικού δόθηκαν όλα τα αναγκαία 

στοιχεία και οι οδηγίες στον ΑΝΑΔΟΧΟ για την εκπλήρωση της παρούσας σύμβασης. 
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Άρθρο 10ο  Έκπτωση αναδόχου 

 Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από μέρους του ΑΝΑΔΟΧΟΥ των συμβατικών του 

υποχρεώσεων ή μη συμμόρφωσής του με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι 

σύμφωνες με την σύμβαση ή το νόμο, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κηρύσσεται έκπτωτος από την 

εργολαβία. Συγκεκριμένα η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά, εάν συντρέχει μία 

από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην § 2 του άρθρου 160 του Ν. 4412/16. 

 Εάν υφίσταται λόγος έκπτωσης κοινοποιείται στον ΑΝΑΔΟΧΟ, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 143 του Ν. 4412/2016, Ειδική Πρόσκληση  της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εκτός της περίπτωσης της παρ. 5 του άρθρου 143 του 

Ν.4412/2016, η οποία αναφέρεται απαραίτητα στις διατάξεις του άρθρου αυτού και 

περιλαμβάνει συγκεκριμένη αναλυτική περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να 

εκτελέσει ο ανάδοχος μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, με εκτίμηση του κόστους εφόσον 

αφορούν τιμολογούμενες εργασίες. Η τασσόμενη χρονική προθεσμία πρέπει να είναι 

εύλογη, δηλαδή ανάλογη του χρόνου που απαιτείται κατά την κοινή αντίληψη για την 

εκτέλεση των εργασιών ή των ενεργειών. Δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερη από δέκα 

(10) ημέρες ούτε και μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες. Σε περίπτωση ανάγκης λήψης 

εκτάκτων μέτρων για την αποφυγή κινδύνων η παραπάνω προθεσμία δύναται να είναι 

μικρότερη των δέκα (10) ημερών. Κατ΄ εξαίρεση δεν απαιτείται η κοινοποίηση ειδικής 

πρόσκλησης και η έκπτωση κηρύσσεται άμεσα, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση, κατόπιν 

κλήσης η οποία επιδίδεται προ πέντε (5) ημερών, με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας, 

στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος υποπίπτει, αποδεδειγμένα, σε ένα από τα αδικήματα  ή τα 

πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν τον αποκλεισμό του, σύμφωνα με τη διακήρυξη 

του διαγωνισμού στον οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

διατάξεων των παραγράφων 7 έως 13 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση που 

ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της Ειδικής Πρόσκλησης κηρύσσεται 

έκπτωτος αμέσως και πάντως πριν την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την πάροδο 

της προθεσμίας. 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ διατηρεί το δικαίωμα ένστασης προς την αρμόδια προς τούτο 

Προϊσταμένη Αρχή. Μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ενστάσεως ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της εργολαβίας. Η απόφαση εκδίδεται και 

κοινοποιείται στον ΑΝΑΔΟΧΟ, εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεσή της, μετά τη γνώμη 

του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. Εάν η ένσταση τελικώς γίνει αποδεκτή ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

δικαιούται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, με αναθεώρηση, ισόποση με το 

διάστημα της διακοπής, ενώ η διακοπή δεν αποτελεί λόγο για την διάλυση της σύμβασης. 

 Εάν μετά την κήρυξη της έκπτωσης και πριν την οριστικοποίησή της ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

εξακολουθεί να παραμελεί τις υποχρεώσεις του, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να 

επέμβει και να εκτελέσει εργασίες σε βάρος και για λογαριασμό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Εάν η 

έκπτωση καταστεί οριστική ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποξενώνεται και αποβάλλεται αμέσως από το 
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έργο και η εργολαβία εκκαθαρίζεται το συντομότερο δυνατόν. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να 

επιτραπεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ να συμπληρώσει ημιτελείς εργασίες, ώστε να καταστεί δυνατή η 

επιμέτρησή τους ή να εκτελέσει εργασίες προς άρση ή αποτροπή κινδύνων. Κατά της 

οριστικά έκπτωτης ΑΝΑΔΟΧΟΥ επέρχονται αθροιστικά οι συνέπειες που αναφέρονται στο 

άρθρο 10 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 11ο  Χρηματοδότηση του Έργου 

 Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 016 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/Γ.Γ.Α. (Κ.Α. 

15.7326.0004) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται στα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης:  

α) της κράτησης 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. του άρθρου 3 

παρ. 4 του Ν.4013/11(ΦΕΚ /15-9-11),  

β) της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με τα άρθρα 347 και 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016 

και  

γ) της κράτησης 6‰ που ορίζεται με την Απόφαση ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466 (ΦΕΚ 

2235/Β/2017).  

 

Άρθρο 12ο  Σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών 

 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας με βάση τα οποία γίνεται η ανάθεση 

και η εκτέλεση της εργολαβίας είναι τα ακόλουθα και σε περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία 

μεταξύ τους υπερισχύουν οι όροι αυτού, που προηγείται. 

 Το παρόν εργολαβικό συμφωνητικό. 

 Η Αναλυτική Διακήρυξη του έργου. 

 Η Οικονομική Προσφορά της αναδόχου. 

 Το Τιμολόγιο Μελέτης του έργου. 

 Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) του έργου. 

 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.  

 Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) του έργου.  

 Ο Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου. 

 Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ΑΝΑΔΟΧΟ από την  

επιβλέπουσα υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα 

συνταχθούν από τoν ΑΝΑΔΟΧΟ, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα 

συμβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης 

των μελετών του έργου.  

 Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής του έργου, όπως αυτό τελικά θα 

εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία. 
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Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη 

παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα : 

 (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια  

 (2) Οι Ευρωκώδικες. 

 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή 

του τ. Υ.Δ.Ε. Και οι Τεχνικές προδιαγραφές (ΦΕΚ 2221/30-7-2012) 

           (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 

 Σε εκπλήρωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν εργολαβικό συμφωνητικό, 

αφού δε αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε η ορθότητα και πληρότητά του, υπογράφηκε από 

τους συμβαλλομένους σε έξι (6) όμοια αντίτυπα.  

 

Κοζάνη, 10.10.2019 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

 

 

 

ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 

 

 

 

 

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ 

 




