
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας :     04   /   07   /2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.:21496 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»  

 Αρ.μελ.  11/2017 
 
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΙΘΑΚΗΣ 12                                                    ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε. 
Τ.Κ.: 15344 - Γέρακασ  
Τηλ.: 210 6604717 
Fax: 210 6612965 
  

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
126.436,42€ (ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) + 22.758,55€ (Γ.Ε & Ο.Ε. 18%) + 35.806,79€ (Φ.Π.Α. 24%) = 

185.001,76€ 

για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών του έργου:  

 

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» ,  αριθμός  μελέτης 11/2017 

Στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Παλλήνης στο Γέρακα  σήμερα την  4η  του μήνα  ΙΟΥΛΙΟΥ  2019   ημέρα 

ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 10.00 οι πιο κάτω υπογράφοντες: 

1. Ζούτσος Ηλ. Αθανάσιος, Δήμαρχος Παλλήνης, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως 

εκπρόσωπος του Δήμου Παλλήνη  [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 

1418/84 αφενός, και κατόπιν των υπ’ αρ. 380/2017(ΑΔΑ : ΩΤ73ΩΞΚ-ΨΔ4)  και   500/2017(ΑΔΑ : 

7ΥΛΚΩΞΚ-ΣΣΠ)  αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης, που αφορούν την 

έγκριση του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας της Πέμπτης 14 Σεπτεμβρίου 2017, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της 

επικεφαλίδας, και αφ’ ετέρου, 

2. ΑΦΟΙ Χ.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ  με νόμιμο εκπρόσωπο τον Μαστροκώστα Αντώνιο, με έδρα το Γέρακα, 

(οδός Κλεισθένους 222,Τ.Κ.15344, ΑΦΜ: 998806784, τηλ:2106046235 και fax:2106615614 ).  

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ  ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ 
τα ακόλουθα : 

 

I. Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων Ζούτσος Ηλ. Αθανάσιος, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την 

προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: 

I.1 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε,  συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του 

έργου.   

I.2 Την υπ’ αρ. 11/2017 μελέτη του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» προϋπολογισμού 

4.000.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του δήμου Παλλήνης. 

ΑΔΑ: 6ΥΕΙΩΞΚ-ΦΒΡ



I.3 Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής 

στη 19η Συνεδρία /18-10-18 υπέρ της έγκρισης της 1ης  Σ.Σ.Ε. και του 3ου Α.Π.Ε. του έργου.   

I.4  Την υπ’ αριθμ.  381/2018  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν ο 3ος Α.Π.Ε. 

και η 1η  Σ.Σ.Ε. του έργου.      

I.5 Το  με το αριθ. 17930/4-06-2019. έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας  του δήμου Παλλήνης με το οποίο 

κλήθηκε ο ανάδοχος  για την υπογραφή της 1ης  Σ.Σ.Ε. και του κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμόν 381/ / 2018 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

II. Το γεγονός ότι για την σύναψη της 1ης  Σ.Σ.Ε. προσφέρθηκε από τον ανάδοχο έκπτωση ίδια με εκείνη της 

προσφοράς του για την αρχική σύμβαση-ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ( 61%), με αποτέλεσμα , το οικονομικό 
αντικείμενο της 1ης  Σ.Σ.Ε.  να αναλύεται ως εξής : 

 

Δαπάνη εργασιών κατά  την προσφορά : ΣΠ 126.436,42   Ευρώ 

ΓΕ και ΟΕ (18%) 22.758,55   Ευρώ 

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ (18%) 149.194,97   Ευρώ 

Δαπάνη ΦΠΑ (24%) 35.806,79   Ευρώ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    185.001,76   Ευρώ 

 

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

 

III. Στο δεύτερο των συμβαλλομένων  ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ, καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, 

την  εκτέλεση των εργασιών της 1ης  Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»  , 

  Ο οποίος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών 

σύμφωνα με την παρούσα 1η  Σ.Σ.Ε.   του έργου: ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» και σύμφωνα με τα 

ακόλουθα: 

III.1 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων» του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του Ν. 3669/2008. 

III.2 Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που 

μονογράφησαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο  προσάρτημα 

της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά 

περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ. 

III.3 Την οικονομική προσφορά του αναδόχου. 

III.4 Την υπ’ αριθμ. 381/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο 

σκεπτικό της. 

 

ΑΔΑ: 6ΥΕΙΩΞΚ-ΦΒΡ



IV. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων    και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε 

υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,    

ΔΗΛΩΝΕΙ 

 Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και δεν δικαιούται να προσβάλλει 

τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη. 

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

εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες ισχύουσες 

διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο. 

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

Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών. 

  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. 

  Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοστασιακής 

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 υποχρεώσεων του καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή 

εκτός των εργοστασιακών χώρων. 

  Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, για την εφαρμογή των νομοθετημένων 

όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη κατασκευή του έργου, κατά τη τυχόν εκμετάλλευση των 

πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης 

πλεονασμάτων  των προϊόντων εκσκαφών. 

  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 λάθος ή 

αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, 

ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα  και σε εύλογο χρόνο από τη στιγμή της γνώσης του σημείου 

αντίθεσης. 

 Ότι δεσμεύεται ότι ούτε αυτός ούτε οι νόμιμοι εκπρόσωποί του ενήργησαν κατά αθέμιτο τρόπο στα 

προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης της σύμβασης, δεσμεύονται δε ότι θα ενεργούν κατά τον ίδιο 

τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη αυτής [άρθρο 46/ Ν4281/2014]. 

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε: 

α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της 
σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου εταιρείας από το ΤΜΕΔΕ και βεβαιώθηκε η εγκυρότητα 
της, με το υπ ‘ αρ. ……………../ ………… έγγραφο: 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΥΕΙΩΞΚ-ΦΒΡ



Α/Α  ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΠΟΣΟ(€) 

1  …1747364. 05//06/2019 Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 7.500,00 

 
Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με τη σχετική Διακήρυξη. 
 

 (4)  Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών της 1ης  Σ.Σ.Ε., καθορίζεται σε έξι (6)ι μήνες από την  υπογραφής 

της παρούσας σύμβασης. 

(5) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου, 

είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30.7333.0042 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές 

κρατήσεις υπέρ τρίτων και δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κλπ. όπως ορίζεται στα συμβατικά 

τεύχη. 

 

    Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι 

(6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τρία (3) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων ενώ τα άλλα τρία 

(3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.  

 

 

 

 Γέρακας,       2/07/2019 

                                                                   

 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                                      Για την ανάδοχο εταιρεία 

Ο Δήμαρχος                                                                        ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε. 

 

 

 

 

 

Ζούτσος Η. Αθανάσιος                                                                         Μαστροκώστας Αντώνιος 

ΑΔΑ: 6ΥΕΙΩΞΚ-ΦΒΡ
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