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ΕΡΓΟ:  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΡΑΚΗΣ, 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ» 

 
     Πάτρα :    55634 
Αρ. Πρωτ.:    20-11-2020 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
Ποσού : 437.189,70€ με το Φ.Π.Α.24% 

 

Για την εκτέλεση του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΡΑΚΗΣ, 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης: 770.000,00 Ευρώ και Απόφαση 
Ένταξης: 139.3.3.2/2018 (ΑΔΑ: ΨΟ8846Ψ844-6Θ8) ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
Η πίστωση προέρχεται από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1:«Αστική 
Αναζωογόνηση 2018» σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.5182/9-10-2017 με Κωδικό 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2017» και από ΣΑΤΑ 
 
Στην Πάτρα σήμερα, την 20η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία 
του Δήμου Πατρέων, (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 997992450, Δ.Ο.Υ.:Β΄-Γ΄ ΠΑΤΡΩΝ Τηλ.: 2613610270 Φαξ: 
2613610311,email: arxitectonikouergou@gmail.com) οι κατωτέρω υπογράφοντες: 

α. Κώστας Πελετίδης, Δήμαρχος Πατρέων, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως 

εκπρόσωπος του Δήμου Πατρέων [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά του άρθρου 2(1)  του 
Ν.4412/2016 αφενός και κατόπιν της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 254/15-
05/2020 περί εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την 
10/01/2020, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας και αφ’ 
ετέρου, 

β. «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ-ΑΝΑΞ ΙΚΕ», νόμιμα εκπροσωπούμενη από 
τον κ. Βασίλειο Τρίγκα, με έδρα ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 17, Πάτρα, Τ.Κ.:26222  τηλ. και φαξ: 
2610339722, με Α.Φ.Μ.:  996936779 της Δ.Ο.Υ.:  Γ΄ Πατρών, 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ  ΚΑΙ  ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ 

τα ακόλουθα : 
 

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. Κώστας Πελετίδης, Δήμαρχος Πατρέων, καλούμενος 
στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:  

1ο. Τις ακόλουθες διατάξεις : 

- του Ν. 4412/2016, (Α’ 147)«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)«, 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α 
του άρθρου 176  του Ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 
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- του Ν.4472/2017, (Α΄74)«Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση 
διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και 
μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές 
διατάξεις»και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του Ν. 4314/2014,(Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» και του ν. 3614/2007 (Α’ 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013”, 

- του Ν.4270/2014, (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει, 

- του Ν.4250/2014, (Α’ 74 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 
του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- του Ν.4152/2013, (Α’ 107) 

- του Ν.4129/2013, (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

- του άρθρου 26του Ν.4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,  

- του Ν. 4013/2011, (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

- του Ν.3861/2010, (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

- του Ν. 2690/1999, (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 

- του Ν. 3310/2005, (Α' 30)«Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005,(Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του 
αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το Π.Δ. 82/1996,(Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση ων 
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ 
αριθμ. 20977/2007,(Β’ 1673) σχετικά με τα  «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005»καθώς και η 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005, (Β΄ 1590)«Καθορισμός χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες», 

- του Ν. 2859/2000, (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
- του Π.Δ 80/2016,( Α΄ 145 )«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
- του Π.Δ 28/2015, (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία», 
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- του Π.Δ. 171/87,(Α’ 84)«Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές 
ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις», 

- της υπ’ αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης, (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

- του Νόμου 3463/2006,(Α’ 114) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», 

- του Νόμου 3852/2010,(Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και 
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα 
κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση 
και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

2ο. Την με αριθμ. 49/2017 μελέτη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου –ΗΜ, με την έγκριση 
οριστικής μελέτης, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και με την αριθμ. 866/20-11-2017 
απόφαση Δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΑ:6Β8ΔΟΡ1Φ-ΑΦΛ) και τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ» 
μαζί με όλα τα τεύχη και τα σχέδια που την συνοδεύουν. 

3ο. Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. 139.3.3.2/2018 
(ΑΔΑ: ΨΟ8846Ψ844-6Θ8) του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με 
την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 391.952,00Ευρώ για την κατασκευή  του 
υπόψη έργου. 

4ο. Την υπ’ αριθμ. 866/20-11-2017 (ΑΔΑ:6Β8ΔΟΡ1Φ-ΑΦΛ) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Πατρέων για την έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του 
έργου και τις αριθμ. 985/2018 (ΑΔΑ:6ΔΔΣΩΞΙ-Ρ2Ε) και αριθ. 726/2019 
(ΑΔΑ:Ψ8ΠΖΩΞΙ-Η61) περί Τεχνικού Προγράμματος για τα έτη 2019 και 2020 
αντίστοιχα, νομιμοποιηθείσες με τις υπ. αρ. πρωτ.:281653/08-01-2019 
(ΑΔΑ:ΩΡΗΣΟΡ1Φ-4ΧΛ) και αρ. πρωτ.:287068/2019/17-01-2020 (AΔΑ:6ΚΣΦΟΡ1Φ-
6ΘΨ)αντίστοιχα απoφάσεις Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. 
Ελλάδας και Ιονίου, αντίστοιχα. 

5ο. Την απόφαση 338/06-08-2019 (ΑΔΑ:7ΜΜΜΩΞΙ-3Τ1) και την ορθή επανάληψη αυτής 
με αριθ. 464/15-10-2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΙΥΩΞΙ-Υ9Φ) της Οικονομικής Επιτροπής, με την 
οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του 
έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, ως ημερομηνία 
λήξεως της προθεσμίας υποβολής προσφορών η 06η.12.2019 και ως ημερομηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών η 12η.12.2019, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά 
μόνο βάσει τιμής.  

6ο. Την απόφαση 678/20-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΝΤ0ΩΞΙ-4ΓΨ) της Οικονομικής Επιτροπής, με 
την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών στις 10/01/2020. 

7ο. Το από 10.01.2020 1οπρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής  Διαγωνισμού όπως 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 50/28-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΝΖΕΩΞΙ-5ΦΖ) Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής. 

8ο. Το από 24.04.2020 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, όπως 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 254/15-05-2020 (ΑΔΑ:ΩΗ4ΨΩΞΙ-ΚΗΝ, ΑΔΑΜ: 
20AWRD007219537 2020-08-025) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
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νομιμοποιηθείσα με την με αρ. πρωτ. 79012/29-05-2020 (ΑΔΑ:ΩΕΞΖΟΡ1Φ-ΖΞΒ) 
απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου. 

9ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του 
έργου. 

10ο. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 770.000,00€ μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μέση 
έκπτωση είναι 43,22 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

11ο. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Κοινοπραξίας και ιδιαίτερα την 
οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής: 

 
 

12ο. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την 
υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της 
Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του 
έργου. 

13ο. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Πατρέων έτους 2020 όπου στο Κ.Α. 30-7322.00002 
είναι εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 491.952,00€ (ΑΑΥ.69 Β/666/21-1-2020)  η οποία 
προέρχεται από πιστώσεις μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου 
Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, στον Άξονα 
Προτεραιότητας 1:«Αστική Αναζωογόνηση 2018» σε συνέχεια της με αρ. 
πρωτ.5182/9-10-2017 με Κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2017» και από 
ΣΑΤΑ  

 

 
ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ-
ΑΝΑΞ ΙΚΕ», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, για την εκτέλεση των εργασιών του έργο 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ».  

 

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ  των συμβαλλομένων, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω, 

 

ΔΗΛΩΝΕΙ 

 

α.  Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ-ΑΝΑΞ ΙΚΕ», και ότι ο ανάδοχος 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. 

Δαπάνη εργασιών 252.652,67€ 

ΓΕ και ΟΕ 18% 45.477,48€ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 298.130,15€ 

Απρόβλεπτα  15% 44.719,52€ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 342.849,67€ 

Αναθεώρηση τιμών  9.722,67€ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 352.572,34€ 

Δαπάνη Φ.Π.Α.  84.617,36€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 437.189,70€ 
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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.  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. 

στ.  Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά 
σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής 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 εκσκαφών. 

ζ.   Ότι ο ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης, οφείλει να τηρήσει όλα τα 
αναφερόμενα  στο άρθρο 17 της Ε.Σ.Υ. της μελέτης του έργου, σχετικά με τα 
«Απόβλητα Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων – Α.Ε.Κ.Κ.» και να προσκομίσει τις 
απαιτούμενες άδειες /εγκρίσεις κ.λ.π. που προβλέπονται σε αυτό. 

η.  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, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να 
επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, 
απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου 
αντίθεσης.   

 

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε την κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης ίση με το 5% επί της 
αξίας της σύμβασης έργου (άνευ ΦΠΑ) η οποία εκδόθηκε υπέρ του Δήμου Πατρέων: 

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΥΗΤΗΣ 
ΠΟΣΟ 

(σε Ευρώ) 

1 e-91773 06/11/2020 ΤΜΕΔΕ 8.713,83 

2 e-91778 06/11/2020 ΤΜΕΔΕ 8.914,79 

ΣΥΝΟΛΟ 17.628,62 

 

(4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο 
άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική 
προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της 
παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ του έργου.  
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(5) Την από 19/11/2020 δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου κοινοπραξίας, κ. 
Τρίγκα Βασιλείου, περί ορισμού ως αντικλήτου του, τον  κ. Ζέρβα Γεώργιο καθώς και την 
από 19/11/2020 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του. 

(6) Το από 20/11/2020 αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης του έργου με αρ. ασφαλιστηρίου: 
11965524 της GENERALI Ασφαλιστικής, το οποίο ισχύει από την υπογραφή της παρούσας 
σύμβασης. 

(7) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (20/11/2020), αποτελεί σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.  

(8) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 152 του 
Ν.4412/16 

(9) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από 
πιστώσεις μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1:«Αστική 
Αναζωογόνηση 2018» σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.5182/9-10-2017 με Κωδικό 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2017» και από ΣΑΤΑ και υπόκειται σε όλες τις σχετικές 
κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες 
δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. 

(10) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά 
ισχύος: η μελέτη του έργου, οι γενικοί όροι της μελέτης, η τεχνική έκθεση, η γενική και ειδική 
συγγραφή υποχρεώσεων, η προσφορά και η διακήρυξη. 

(11) Για κάθε διαφορά ή οποία θα προκύψει εκ των όρων της παρούσας σύμβασης αποκλειστικά 
αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Πατρών. 

 
Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω 
συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος 
των συμβαλλομένων, δύο (2) κοινοποιούνται προς την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία (Διεύθυνση 
Αρχιτεκτονικού Έργου- Η/Μ) του Δήμου Πατρέων, ένα (1) αποστέλλεται στην Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του Επιχειρηματικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «ΔΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» Μονάδα B1, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 
Πάτρα ,  20/11/2020 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Ο Δήμαρχος   

 

 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ 

 

 

 

νόμιμος εκπρόσωπος της 

"Κ/ΞΙΑ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ-
ΑΝΑΞ ΙΚΕ " 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ 
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