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ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και Αειφόροσ 
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Ανάπτυξθ 2014-2020 και το ενάρικμο ζργο  2021ΣΕ27510105 με κωδικό ΟΡΣ  5089251 και ΣΑΕ2751 
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ΤΜΦΩΝΘΣΙΚΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΚΑΙ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΣΟ ΠΕΡΑΧΩΡΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΘ 
ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ / ΕΚΘΕΙΑΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ» 

Στα Ανϊγεια ςιμερα  13-02- 2023, θμζρα Δευτζρα οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 

1. Ο ΔΘΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, νομίμωσ εκπροςωποφμενοσ από το Διμαρχο του κ. Σωκράτθ Σ. Κεφαλογιάννθ o 

οποίοσ με τθν ιδιότθτά του, νόμιμα εκπροςωπεί το Διμο Ανωγείων *Ανακζτουςα Αρχι+, 

2. O *Ανάδοχοσ+ οικονομικόσ φορζασ ΙΩΑΝΝΘ ΛΕΟΝΣΑΡΑΚΘ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ (ΑΦΜ 998865735 ΦΩΚΙΔΟΣ 4 

71303 Θράκλειο, ΤΘΛ. 6955016505, e-mail:leontarakisete@gmail.com), νομίμωσ εκπροςωποφμενοσ από 

τον κ. ΙΩΑΝΝΘ ΛΕΟΝΤΑΑΚΘ,  

ΤΜΦΩΝΘΑΝ ΚΑΙ ΤΝΑΠΟΔΕΧΣΘΚΑΝ τα ακόλουκα: 

A. Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων «Κφριοσ και Φορζασ καταςκευήσ του Ζργου» και «Εργοδότησ», 
ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ των παρακάτω νομοκετθμάτων, όπωσ ιςχφουν:    

1. του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 

2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ 
ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ”, 

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ»  

4. του ν. 4640/2019(Α  190) «Διαμεςολάβθςθ ςε αςτικζσ και εμπορικζσ υποκζςεισ Ρεραιτζρω 
εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 21θσ Μαΐου 2008 και άλλεσ διατάξεισ». 

5. του ν. 4624/2019 (Αϋ 137) «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680  του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

6. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ 
Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ», 

7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου τθσ 16θσ 
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ 
διατάξεισ» 

8. του ν. 4472/2017 (Αϋ74) και ιδίωσ των άρκρων 118 και 119, 
9. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α’ 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι 
περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι 
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -201371»   

10. του ν. 4278/2014 (Αϋ157) και ειδικότερα το άρκρο 59 «Άρςθ περιοριςμϊν ςυμμετοχισ εργολθπτικϊν 
επιχειριςεων ςε δθμόςια ζργα», 

11. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει 

12. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο», 

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=13070&tradingPartnerId=43047&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=281134288&oapc=83&oas=LwhKnrnKEahIRtwTqlMppg..
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13. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…», 

14. των παραγράφων 4 και 5 του άρκρου 20, των άρκρων 80-110, τθσ παραγράφου 1α του άρκρου 176  ν. 
3669/2008 (Α’ 116) «Κφρωςθ τθσ Κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ καταςκευισ δθμοςίων ζργων» (ΚΔΕ), 
όπωσ μεταβατικά ιςχφουν. 

15. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

16. του ν. 3310/2005 “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων 
κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” (Α' 30), όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005 
(Α' 279), για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του  Ε.Σ..,  το π.δ. 82/1996 
(Α 66) «Ονομαςτικοποίθςθ ων μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ 
διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου 
δθμόςιου τομζα», θ κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ υπ’ αρικμ. 20977/2007 
( Β’ 1673 ) ςχετικά με τα  ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν.3310/2005, όπωσ 
τροποποιικθκε με το Ν.3414/2005’’,  κακϊσ και θ απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και 
Οικονομικϊν υπ’ αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ 
λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”. 

17. του ν. 2859/2000  “Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.)” (Α’ 248). 
18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα ∆ιοικθτικισ ∆ιαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” 
19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”. 
20. του ν. 4903/2022 (Α' 46) “Ρρότυπεσ προτάςεισ για ζργα υποδομισ και λοιπζσ επείγουςεσ διατάξεισ”. 
21. του ν. 4912/2022 (Α' 59) “Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ του Υπουργείου 

Δικαιοςφνθσ”. 
22. του ν. 4914/2022 (Α' 61) “Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 

Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2021-2027, ςφςταςθ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ «Εκνικό Μθτρϊο Νεοφυϊν 
Επιχειριςεων Α.Ε.» και άλλεσ διατάξεισ”. 

23. του π.δ. 71/2019 (Αϋ112) «Μθτρϊα ςυντελεςτϊν παραγωγισ δθμοςίων και ιδιωτικϊν ζργων, μελετϊν, 
τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν (ΜΘ.ΤΕ.). 

24. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.» 
25. του π.δ. 80/2016 “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ” ( Αϋ 145 )72 

26. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”, 

27. τθσ υπ’ αρικμ. 14900/4-2-2021 Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και 
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ (Βϋ 466/8-2-2021) «Ζγκριςθ ςχεδίου Δράςθσ για τισ Ρράςινεσ Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ» (κατά περίπτωςθ). 

28. τθσ υπ’ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Θλεκτρονικι Τιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο 
των Δθμόςιων Συμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

29. τθσ υπ’  αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου 
θλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων Συμβάςεων 

30. τθσ με αρικ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν 
«Κατάρτιςθ, τιρθςθ και λειτουργία του Μθτρϊου μελϊν επιτροπϊν διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν 
(Μθ.Μ.Ε.Δ.) τθσ παρ. 8 (θ) του άρκρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπωσ τροποποιικθκε με τθν 
όμοια απόφαςθ ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 

31. τθσ Κοινισ Διαπιςτωτικισ Ρράξθσ των Υπουργϊν Υποδομϊν και Μεταφορϊν και Ψθφιακισ 
Διακυβζρνθςθσ  με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 κζμα Μετεγκατάςταςθ του υποςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ 
Δθμόςια Ζργα ςτθ Γενικι Γραμματεία Υποδομϊν (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4). 

32. τθσ με αρ. 166278/30.06.2021 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (2813 Β') «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων 
που αφοροφν ςτθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων ζργων, μελετϊν, και παροχισ τεχνικϊν και 
λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν  με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν  του 
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Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) (εφεξισ ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ-Δθμόςια 
Ζργα». 

33. τθσ με αρ. 76928/2021 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3075/13.07.2021) «φκμιςθ ειδικότερων 
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΚΘΜΔΘΣ)», 

34. τθσ με αρ. 64233/09.06.2021 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 2453) ««υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων 
που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των 
επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ)». 

35. τθσ με αρικμ. Δ.22/ 4193/2019  Απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν (Βϋ 4607) 
Ζγκριςθ εβδομιντα (70) Ελλθνικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (ΕΤΕΡ), με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε 
όλα τα Δθμόςια Ζργα και Μελζτεσ,  

36. τθσ με αρικμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν (Bϋ 
1956) «Κακοριςμόσ «Ομάδων εργαςιϊν» ανά κατθγορία ζργων για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων του 
ν. 4412/2016», 

37. τθσ με αρικμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν (Bϋ 
1746) «Κανονιςμόσ Ρεριγραφικϊν Τιμολογίων Εργαςιϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων». 

38. τθσ με αρικμ με αρικ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Βϋ 1105) Απόφαςθσ με κζμα «Ζκδοςθ Ενθμερότθτασ 
Ρτυχίου και Βεβαιϊςεων ανεκτζλεςτου υπολοίπου ςυμβάςεων δθμοςίων ζργων, υποβολι Εκκζςεων 
δραςτθριότθτασ ανωνφμων εταιρειϊν και Ριςτοποιθτικϊν εκτζλεςθσ ζργων». 

 
39. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, κακϊσ και λοιπζσ 

διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ 
κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.) και ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν 
ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά, 

40. τισ προςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται 
ρθτϊσ ςτο κείμενο τθσ πρότυπθσ διακιρυξθσ) μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο 
εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ με τθν ιςχφουςα κάκε φορά νομοκεςία, 

όπωσ επίςθσ ζχοντασ υπόψθ και τα παρακάτω ζγγραφα: 

1. τθν υπ' αρ. πρωτ. 10665/20-10-2021 απόφαςθ του Ειδικοφ Γραμματζα Διαχείριςθσ Ρρογραμμάτων 
ΕΤΡΑ και ΤΣ για τθν «Ένταξη τησ Πράξησ «Αναβάθμιςη και εκςυγχρονιςμόσ του παλαιοφ ςχολείου ςτο 
Περαχώρι Ανωγείων για τη δημιουργία πολιτιςτικοφ / εκθεςιακοφ κζντρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5089251 
ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Υποδομζσ Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξη 2014-
2020»»  (ΑΔΑ: ΨΔΩ046ΜΤΛ -5ΥΟ), 

2. το με θμερομθνία 16-06-2022 Ρρωτογενζσ Αίτθμα (ΑΔΑΜ: 22REQ010758509),   
3. τθν  με α/α Α/391 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ 2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010763671), 
4. τθ μελζτθ με αρικμό 425 που εκπονικθκε και κεωρικθκε από τθ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν  Υπθρεςιϊν του 

Διμου Ανωγείων κακϊσ και το νομικό πλαίςιο που διζπει τον εν λόγω διαγωνιςμό, ποςοφ 1.540.000,00 
€, με ΦΡΑ, (Τεχνικι ζκκεςθ, Συγγραφι Υποχρεϊςεων, Προι Τιμολογίου Οδοποιίασ, Άρκρα Τιμολογίου, 
Ρρομζτρθςθ, Ρροχπολογιςμόσ), 

5. τθν με αρ. πρωτ. 4947/15-09-2022 Ρροκιρυξθ του ζργου (ΑΔΑ: Ψ5ΗΓΩΨΥ-83Β και ΑΔΑΜ: 
22PROC011245965), 

6. τθ Διακιρυξθ του ζργου (ΑΔΑΜ: 22PROC011245839), 
7. τθν υπϋ αρικμ. 107/2022  απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Περί ζγκριςησ μελζτησ - κατάρτιςησ 

όρων για το ζργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΣΟ ΠΕΡΑΧΩΡΙ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ / ΕΚΘΕΙΑΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ» και ζγκριςησ επιτροπήσ 
διεξαγωγήσ διαγωνιςμοφ», 

8. το υπ' αριθμ. 1 Πρακτικό τθσ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ για τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και 
αξιολόγθςθ προςφορϊν για τθν εκτζλεςθ του ζργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΚΑΙ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ 
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ΠΑΛΑΙΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΣΟ ΠΕΡΑΧΩΡΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΘ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ / ΕΚΘΕΙΑΚΟΤ 
ΚΕΝΣΡΟΤ»,  

9. τθν υπ' αρ. 157/2022 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ όπου ενζκρινε το 1ο Ρρακτικό (θλεκτρονικι 
αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν) του ωσ άνω αναφερόμενου ανοικτοφ θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ μζςω του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ και  ανζδειξε προςωρινό μειοδότθ τον οικονομικό φορζα 
ΙΩΑΝΝΘ ΛΕΟΝΣΑΡΑΚΘ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ με ποςοςτό μζςθσ ζκπτωςθσ 19,06%, 

10. το υπ’ αριθμ. 2 Πρακτικό τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ για τον Ζλεγχο Δικαιολογθτικϊν Ρροςωρινοφ 
Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ του ζργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΚΑΙ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ 
ΣΟ ΠΕΡΑΧΩΡΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΘ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ / ΕΚΘΕΙΑΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ», 

11. τθν υπ' αρ. 168/2022 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Ρερί ζγκριςθσ του υπϋ αρικμ. 2 Ρρακτικοφ 
τθσ επιτροπισ διαγωνιςμοφ για τον Ζλεγχο Δικαιολογθτικϊν Ρροςωρινοφ Αναδόχου για τθν εκτζλεςη 
του ζργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΚΑΙ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΣΟ ΠΕΡΑΧΩΡΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 
ΓΙΑ ΣΘ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ / ΕΚΘΕΙΑΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ» και ανάδειξη οριςτικοφ αναδόχου 
(κατακφρωςη) του διαγωνιςμοφ ςτον οικονομικό φορζα ΙΩΑΝΝΘ ΛΕΟΝΣΑΡΑΚΘ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ (ΑΦΜ 
998865735, Φωκίδοσ 4, ΤΚ 71303, Θράκλειο Κριτθσ, τθλ.: 6955016505, e-mail: 
leontarakisete@gmail.com) με ποςοςτό μζςθσ ζκπτωςθσ 19,06% επί των τιμϊν του τιμολογίου 
(ςυνολικοφ κόςτουσ 1.007.475,74 € ςυν, 241.794,18 € ΦΡΑ, ςφνολο  1.249.269,92 με ΦΡΑ), 

12. το άρκρο 45 του Ν. 4873/2021 ςφμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται απόφαςθ τθσ Συντονίςτριασ τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ  περί νομιμότθτασ τθσ  υπ' αρ. 168/2022 απόφαςθσ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ, δεδομζνθσ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του ζργου (άνω των 300.000,00 €). 

13. Τθν με αρ. 980/2022 Ρράξθ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, 
14. Τθν υπ’ αρικ. πρωτ.: ΕΥΔ ΡΕΚΑ&ΡΟΛΡΟ 167/10-01-2023 Ζγκριςθ Σχεδίου Σφμβαςθσ από τθν Ειδικι 

Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Υποδομζσ Μεταφορϊν, Ρεριβάλλον και 
Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020» 

15. Τθν από 03-02-23 Υπεφκυνθ Διλωςθ περί οψιγενϊν μεταβολϊν κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 
4412/2016, Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 3 δ) του ν. 4412/2016. 

16. Τθν υπ’ αρικ. πρωτ. 466/23-01-2023  ειδικι πρόκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ του Διμου (Οικονομικι 
Επιτροπι) με τθν οποία, κοινοποιοφνται ςτον ανάδοχο θ απόφαςθ κατακφρωςθσ και τα Ρρακτικά τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και καλείτε να προςζλκει ςτο Δθμαρχείο του Διμου για τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Α Ν Α Θ Ε Σ Ε Ι 

ςτθ δεφτερθ των ςυμβαλλομζνων εταιρία «ΙΩΑΝΝΘ ΛΕΟΝΣΑΡΑΚΘ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ» καλοφμενθ εφεξισ 

«Ανάδοχοσ» τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν του Ζργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΚΑΙ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ 

ΧΟΛΕΙΟΤ ΣΟ ΠΕΡΑΧΩΡΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΘ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ / ΕΚΘΕΙΑΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ», 

ςφμφωνα με τθν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ που υπζβαλε ςτθν ανοικτι διαδικαςία για τθν επιλογι 

αναδόχου καταςκευισ του ζργου μζςω του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 

(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)που διεξιχκθ ωσ ακολοφκωσ: 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΨΘΣ ΡΟΘΕΣΜΙΩΝ Α/Α ΕΣΘΔΘΣ: 189832,2 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΟΛΗ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΟ 
ΚΗΜΓΗ 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 
ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΗΜΟΙΔΤΗ 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΣΗ 
ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ 

ΣΟΤ ΔΗΓΗ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΝΑΡΞΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 
ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 
ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

15/09/2022 
Διαδικτυακι πφλθ 

www.promitheus.go
v.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

15/09/2022 15/09/2022 
06/10/2022 και 
ϊρα 15:00:00  

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσυράγισης των προσυορών: ΤΙΤΘ 13/10/2022 και ϊρα 10:00 

με κριτιριο ανάκεςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι και τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ του ζργου. 

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=13070&tradingPartnerId=43047&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=281134288&oapc=83&oas=LwhKnrnKEahIRtwTqlMppg..
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Θ Εργολθπτικι Επιχείρθςθ «ΙΩΑΝΝΘ ΛΕΟΝΣΑΡΑΚΘ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ» αποδζχεται ανεπιφφλακτα τθν ανάκεςθ 

αυτι και αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν παροφςα ςφμβαςθ του ζργου και 

ςφμφωνα με τα ακόλουκα: 

1. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147Α’/08-8-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν», όπωσ αυτζσ τροποποιικθκαν και ςυμπλθρϊκθκαν μεταγενζςτερα και ιςχφουν κατά τθ 

Διακιρυξθ του ζργου, κακϊσ επίςθσ και τισ λοιπζσ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ περί δθμοςίων ζργων, 

όπωσ ιςχφουν για το υπόψθ ζργο. 

2. Τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ του ζργου με τθ ςειρά ιςχφοσ που αναφζρεται ςτθ Διακιρυξθ, και αποτελοφν 

αναπόςπαςτο προςάρτθμα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Σφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτα τεφχθ 

δθμοπράτθςθσ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφωκεί πλιρωσ με τουσ όρουσ που 

περιγράφονται ςε αυτά, κακϊσ και ςτισ κατά περίπτωςθ εκδιδόμενεσ εντολζσ και οδθγίεσ του ΚτΕ.  

3. Τθν οικονομικι προςφορά του αναδόχου, όπωσ αυτι αναπροςαρμόςκθκε με τθν εγκριτικι απόφαςθ 

κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ςε ότι αφορά τισ δαπάνεσ των απροβλζπτων, ανακεϊρθςθσ και ΦΡΑ., 

όπωσ φαίνεται ςτον κατωτζρω πίνακα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

4. Τθν εγκριτικι απόφαςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ με αρικμό 168/2022 (ΑΔΑ:6660ΩΨΥ-

3ΒΝ, ΑΔΑΜ: 22AWRD011728093) τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Οικονομικι Επιτροπι Διμου) και 

ειδικότερα τα αναφερόμενα ςτο ςκεπτικό τθσ.  

Ο δεφτεροσ των ςυμβαλλομζνων κοσ ΙΩΑΝΝΘ ΛΕΟΝΣΑΡΑΚΘ και υπό τθν προαναφερκείςα ιδιότθτά 

του, αφοφ ζλαβε υπόψθ του άπαντα τα ανωτζρω, 

ΔΘΛΩΝΕΙ 

1. Πτι θ υπογραφι του ςτθν παροφςα ςφμβαςθ δεςμεφει απολφτωσ τθν εξουςιοδοτοφςα αυτιν ανάδοχο 

του ζργου Εργολθπτικι Επιχείρθςθ «ΙΩΑΝΝΘ ΛΕΟΝΣΑΡΑΚΘ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ» και ότι αυτι δε δικαιοφται 

να προςβάλλει τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα ςφμβαςθ και ςτα ςυμβατικά τεφχθ. 

2. Πτι ο ανάδοχοσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα τα ανωτζρω περιγραφζντα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ 

εργολαβίασ, τα οποία ο ανάδοχοσ κα εφαρμόςει ςε ςυνδυαςμό με τισ μνθμονευκείςεσ διατάξεισ του 

Ν. 4412/2016, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα και των λοιπϊν διατάξεων περί 

εκτζλεςθσ των Δθμοςίων Ζργων που ιςχφουν για το υπόψθ ζργο. 

3. Πτι ο ανάδοχοσ κα εφαρμόηει κατά τα κακοριηόμενα ςτισ ανωτζρω διατάξεισ τισ εντολζσ τθσ 

Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και των Ρροϊςταμζνων αυτισ Υπθρεςιϊν. 

4. Πτι ο ανάδοχοσ ζχει μελετιςει και κατανοιςει πλιρωσ τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ αυτζσ απορρζουν 

από τθν κείμενθ νομοκεςία και οριοκετοφνται ςτα ςυμβατικά τεφχθ και ιδιαίτερα τθν ΕΣΥ και ότι 

τυχόν παράλειψθ του αναδόχου προσ ενθμζρωςι του με κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά ςτουσ 

όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν τον απαλλάςςει από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςι του προσ τισ 

ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και δεν προκφπτει για τον ανάδοχο κανζνα δικαίωμα οικονομικισ ι 

άλλθσ φφςθσ ι/και παράταςθσ προκεςμίασ εξ αιτίασ αυτοφ του λόγου. 

5. Πτι ο ανάδοχοσ κα τθριςει τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί μζτρων αςφαλείασ, εργοταξιακισ ςιμανςθσ, 

περί μζτρων υγιεινισ κ.τ.λ., αποδεχόμενοσ ότι είναι ο μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ, ποινικά και 

αςτικά, για οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε προκλθκεί από αμζλεια εφαρμογισ των ιςχυουςϊν 

διατάξεων και των εν γζνει υποχρεϊςεϊν του κακϋ όλθ τθ διάρκεια του ζργου, εντόσ ι εκτόσ των 

εργοταξιακϊν χϊρων. 

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=13070&tradingPartnerId=43047&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=281134288&oapc=83&oas=LwhKnrnKEahIRtwTqlMppg..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=13070&tradingPartnerId=43047&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=281134288&oapc=83&oas=LwhKnrnKEahIRtwTqlMppg..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=13070&tradingPartnerId=43047&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=281134288&oapc=83&oas=LwhKnrnKEahIRtwTqlMppg..
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6. Πτι ο ανάδοχοσ είναι ο μόνοσ και αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ για τθ μετά ςχολαςτικότθτασ τιρθςθ τθσ 

περιβαλλοντικισ μελζτθσ του ζργου και γενικότερα για τθν εφαρμογι των νομοκετθμζνων όρων 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ κατά τθν καταςκευι του ζργου, κατά τθν τυχόν εκμετάλλευςθ των 

πθγϊν λιψθσ υλικϊν, και κατά τθ χρθςιμοποίθςθ των εγκεκριμζνων αποκεςιοκαλάμων απόκεςθσ 

πλεοναςμάτων των προϊόντων εκςκαφϊν. 

7. Πτι βεβαιϊνει ότι όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ και που κατατζκθκαν 

πριν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ είναι νόμιμα, ορκά και ακριβι και πουκενά δεν ζρχονται ςε 

αντίκεςθ με τουσ όρουσ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ και ότι πάντωσ, ζςτω και αν υπάρχει κάποιο λάκοσ 

ι αντίκεςθ, αποδζχεται ανεπιφφλακτα να επανορκϊςει το ςθμείο αντίκεςθσ με δικι του φροντίδα, 

ευκφνθ και δαπάνθ, απροφάςιςτα και ςε εφλογο χρόνο από τθ χρονικι ςτιγμι τθσ γνϊςθσ του 

ςθμείου αντίκεςθσ.  

Άρθρο 1ο:  ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ – ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΑΡΥΗ – ΓΙΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΗΡΔΙΑ 

Κφριοσ και Φορζασ καταςκευισ του ζργου είναι ο Διμοσ Ανωγείων δια των Οργάνων του. Επίςθσ ο Διμοσ 

Ανωγείων αςκεί τα κακικοντα τθσ Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ (δια του Δθμοτικοφ του Συμβουλίου / Οικονομικι 

Επιτροπι κατ’ αρμοδιότθτα). Διευκφνουςα Υπθρεςία είναι θ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου 

Ανωγείων, με τισ αρμοδιότθτεσ που κακορίηονται από τον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ (Ο.Ε.Υ.) του 

Διμου Ανωγείων, από τθν ιςχφουςα Νομοκεςία του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/08-8-2016) «Δθμόςιεσ 

Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν», του Ν.3463/2006 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΘΤΩΝ και 

του Ν.3852/2010, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν.  

Άρθρο 2ο:  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΔΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΤΜΒΑΗ 

Αντικείμενο του ζργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΚΑΙ ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΣΟ ΠΕΡΑΧΩΡΙ 

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΘ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ / ΕΚΘΕΙΑΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ» είναι θ φροντίδα ενόσ πολφ 

ςθμαντικοφ κτιρίου αλλά και του περιβάλλοντα χϊρου αυτοφ για τθ ςθμαςία που είχε ςτθ λειτουργία τθσ 

πόλθσ των Ανωγείων ωσ το 2ο δθμοτικό ςχολείο αυτισ.   

Άρθρο 3ο:  ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΔΤΥΗ ΣΗ ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ – ΔΙΡΑ ΙΥΤΟ 

Θ  ςφμβαςθ αυτι καταρτίηεται  με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ  και των τευχϊν  και ςχεδίων  που τθ 

ςυνοδεφουν, τα οποία με τθν προςφορά του αποδζχκθκε  ο ανάδοχοσ  και ζχει αποδεικτικό  χαρακτιρα. 

Τα τεφχθ και τα λοιπά ςτοιχεία μελζτθσ και δθμοπράτθςθσ αλλθλοςυμπλθρϊνονται, είναι δε κατά ςειρά 

ιςχφοσ τουσ (ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των όρων που περιζχουν) τα παρακάτω: 

 Το ςυμφωνθτικό. 

 Θ Διακιρυξθ. 

 Θ Οικονομικι Ρροςφορά. 

 Το Τιμολόγιο Μελζτθσ. 

 Θ Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (ΕΣΥ). 

 Θ Τεχνικι Ρεριγραφι (Τ.Ρ.).  

 Ο Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ. 

 Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ, που κα χορθγθκοφν ςτον ανάδοχο από τθν υπθρεςία και οι 
εγκεκριμζνεσ τεχνικζσ μελζτεσ, που κα ςυνταχκοφν από  τον Ανάδοχο, αν προβλζπεται θ 
περίπτωςθ αυτι από τα ςυμβατικά τεφχθ, ι προκφψει κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί 
τροποποίθςθσ των μελετϊν του ζργου.  

 Το Χρονοδιάγραμμα / Ρρόγραμμα καταςκευισ των ζργων, όπωσ αυτό τελικά κα εγκρικεί από τθν 
Υπθρεςία. 

Επίςθσ ςυμβατικι ιςχφ ζχουν, επόμενεσ των αναφερόμενων ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, επειδι 

είναι δθμοςιευμζνα κείμενα: 

 Τα εγκεκριμζνα ενιαία Τιμολόγια του άρκρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 , 
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 Οι Ευρωκϊδικεσ, 

 Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ρ.Τ.Ρ.) του Υ.ΡΕ.ΧΩ.ΔΕ.  (ι του Υ.Δ.Ε.), 

 Οι προδιαγραφζσ ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
Ο  κατά τα  ανωτζρω  ανάδοχοσ   κα καταςκευάςει  το ζργο με βάςθ τα λοιπά ςυμβατικά  τεφχθ. Εφόςον  

τα  τεχνικά ςτοιχεία είναι ελλιπι, ο ανάδοχοσ  υποχρεοφται να τα  ςυμπλθρϊςει  και να τα προςαρμόςει 

ςτα επί  τόπου  δεδομζνα  του εδάφουσ. 

Άρθρο 4ο: ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυντάξει και να υποβάλει ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία, εντόσ τριάντα (30) 

θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου ςφμφωνα με το 

άρκρο 8 τθσ Ε.Σ.Υ. και με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 145 του Ν.4412/2016, όπωσ αυτό ιςχφει ςιμερα. 

Άρθρο 5ο: ΔΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑ 

Το εργολαβικό αντάλλαγμα που ο Εργοδότθσ ζχει υποχρζωςθ να καταβάλει ςτο Ανάδοχο για τθν εκτζλεςθ 

τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 1.007.475,74 ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία 

τθσ υποβλθκείςασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του αναδόχου, όπωσ αναλφεται ακολοφκωσ: 

Ομάδεσ  εργαςιών Π/Τ Ζκπτωςη Δαπάνη 

ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ 24.910,95 22% 19.430,54 

ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ 88.913,58  15%  75.576,54 

ΙΚΡΙΩΜΑΣΑ-ΣΟΙΧΟΠΟΙΙΕ-ΕΠΙΧΡΙΜΣΑ 24.409,58 17% 20.259,58 

ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΞΤΛΙΝΕ-ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ 87.574,00 16% 73.562,16 

ΕΠΕΝΔΤΕΙ-ΕΠΙΣΡΩΕΙ-ΧΡΩΜΑΣΙΜΟΙ 182.578,81 21% 144.237,26 

ΛΟΙΠΑ -ΣΕΛΕΙΩΜΑΣΑ 72.881,50 18% 59.762,83 

ΘΛΕΚΣΡΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 352.734,81 20% 282.187,85 

ΤΝΟΛΟ  ΚΟΣΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ 1 834.002,78  Π1:  675.016,76 

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΙΩΝ 18% 121.503,02 

ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  ΕΡΓΟΤ 2 796.519,78 

ΜΕΘ ΕΚΠΣΩΘ 19,06% 

                                                       ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ 15% 119.477,97 

ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 915.997.75 

 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΧΩΡΙ ΓΕ&ΟΕ 12.000,00 

 

 

ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 927.997,75 

ΓΕ&ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ 18% 1.748,30 

ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 929.746,05 

ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ 73.682,69 

ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 1.003.428,74 

ΔΑΠΑΝΘ ΕΛΕΤΘΕΡΑ ΟΡΙΗΟΜΕΝΘ ΑΠΟ α.α. 4.047,00 

ΤΝΟΛΟ 1.007.475,74 

ΠΡΟΣΙΘΕΣΑΙ ΦΠΑ 24% 241.794,18 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 1.249.269,92 

Θ πλθρωμι του εργολαβικοφ τιμιματοσ κα γίνεται ςε EΥΩ. 

Άρθρο 6ο:  ΠΡΟΘΔΜΙΔ-ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ 

4.1 Θ προκεςμία για τθν περάτωςθ του ςυνόλου των εργαςιϊν ξεκινά από τθν ανάρτθςθ τθσ 
παροφςασ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

4.2 Θ ςυνολικι  προκεςμία  ορίηεται δώδεκα (12)  μινεσ. 
4.3 Επιςθμαίνεται  ότι μζςα ςτθ ςυνολικι  προκεςμία  πρζπει  να ζχουν  τελειϊςει   όλεσ οι εργαςίεσ  

καταςκευισ  και να ζχουν  γίνει   και οι δοκιμαςίεσ του ζργου.    
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Ραρατάςεισ ςτθν ςυνολικι προκεςμία κα δοκοφν μόνο αν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 147 
του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει. 
Εντόσ 15 θμερϊν από τθν εκκίνθςθ τθσ προκεςμίασ του ζργου, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει ςτθν 
επιβλζπουςα υπθρεςία χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου εφαρμόηοντασ τισ διατάξεισ του άρκρου 
145 του Ν 4412/2016 όπωσ ιςχφει. 
Ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυντάξει και να υποβάλλει ςτθν επιβλζπουςα Υπθρεςία τεφχοσ ι διάγραμμα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 4412/2016. 
 

Άρθρο  7ο:  ΈΓΡΑ  ΣΗ  ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ – ΓΙΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΚΛΗΣΟΤ 

Ο  ανάδοχοσ δθλϊνει  ωσ ζδρα τθσ εταιρείασ τθν (ΑΦΜ 998865735, Φωκίδοσ 4, ΤΚ 71303, Θράκλειο 
Κριτθσ, τθλ.: 6955016505, e-mail: leontarakisete@gmail.com) αναλαμβάνει δε τθν υποχρζωςθ  να 
ενθμερϊνει τθ  Δ/ςα   Υπθρεςία για κάκε  αλλαγι  των ςτοιχείων αυτϊν. 

 

Άρθρο  8ο:  ΓΝΩΗ ΣΩΝ ΤΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ο ανάδοχοσ με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ αυτισ επιβεβαιϊνει για άλλθ μια φορά ότι διερεφνθςε, 

εξζταςε και γνωρίηει πλιρωσ τισ τοπικζσ ςυνκικεσ, τισ δυςχζρειεσ και τον τρόπο εκτζλεςθσ των επί μζρουσ 

εργαςιϊν του ζργου. 

Άρθρο  9ο:  ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν που προκφπτει από τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτα αρμόδια δικαςτιρια, ςφμφωνα με τισ 
προχποκζςεισ που περιγράφονται ςτα Άρκρα 174 & 175 του Ν.4412/16. 

Άρθρο  10ο:  ΑΦΑΛΙΣΗΡΙΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟ 

Ο ανάδοχοσ κατζκεςε το υπ’ αρικμ. 33462636 αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κατά παντόσ κινδφνου, 

περιλαμβανομζνων και των περιπτϊςεων ηθμιϊν από ανωτζρα βία, ςφμφωνα με το Άρκρο 144 “Σφμπραξθ 

του μελετθτι ςτθν καταςκευι - Ρρόςκετεσ εγγυιςεισ – Ευκφνθ” παρ.4 του ν.4412/2016, το οποίο 

προςκομίηεται ςε κάκε περίπτωςθ υποχρεωτικά πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα 

ορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. (Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν και 

Μεταφορϊν τα ζργα των οποίων ο προχπολογιςμόσ, χωρίσ τον Φ.Ρ.Α., υπερβαίνει το ποςό των 

πεντακοςίων χιλιάδων (500.000) ευρϊ αςφαλίηονται υποχρεωτικά). 

Άρθρο  11ο:  ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ – ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΗΗ 

Για τθν εγγφθςθ όλων των παραπάνω και για τθν διαςφάλιςθ ότι το ζργο κα εκτελεςκεί και κα 

ολοκλθρωκεί ζντεχνα και με ακρίβεια, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ καταςκευαςτικισ 

τεχνικισ και μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ περαίωςθσ του, απαιτείται εγγυθτικι 

επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ποςοφ 50.373,79 €. Κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ κατατίκεται θ κάτωκι 

εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν.4412/2016: 

Θ με αρικμό: e-1689726 και με θμερομθνία ζκδοςθσ:01-02-2023  εγγυητική επιςτολή καλήσ εκτζλεςησ 

από το  ΤΜΕΔΕ, ποςοφ 50.373,79 €. 

Συμπλθρωματικι   εγγφθςθ  ιδίου όπωσ  παραπάνω ποςοςτοφ οφείλει  να κατακζτει  ο ανάδοχοσ  ςε κάκε 

μεταγενζςτερθ  επαφξθςθ  του ποςοφ του ζργου. 

Ο χρόνοσ εγγφθςθσ για το ςυνολικό ζργο ορίηεται ςε δεκαπζντε (15) μινεσ από τθ βεβαιωμζνθ περάτωςθ 

των εργαςιϊν και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 171 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο  12ο: ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ  - ΔΠΙΜΔΣΡΗΔΙ – ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ 
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Οι λογαριαςμοί   των κατά  τθν  ςφμβαςθ οφειλομζνων ποςϊν  ςυντάςςονται με μζριμνα  του αναδόχου 

κατά μθνιαία χρονικά διαςτιματα  και υποβάλλονται  για ζλεγχο ςτθν  Δ/ςα Υπθρεςία. 

Κανζνασ λογαριαςμόσ  δε κα εγκρίνεται από  τθν Δ/ςα Υπθρεςία  αν δεν ζχουν  τθρθκεί  τα επιτεφγματα   

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 152 του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει ςιμερα.  

Το  ποςό  τθσ ανακεϊρθςθσ  καταβάλλεται από  τισ πιςτϊςεισ του ζργου και  υπολογίηεται ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου  153 του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

 

Άρθρο   13ο:  ΙΥΤΟΤΔ   ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Οι Γενικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου ορίηονται ςτο άρκρο 138 του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει αλλά και 
γενικότερα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ του Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο   14ο:  ΑΚΡΟΣΔΛΔΤΣΙΟ 

Σε εκπλιρωςθ όλων των παραπάνω ςυντάχκθκε θ παροφςα «Σφμβαςθ», ςφμφωνα με το άρκρο 135 του 

Ν.4412/2016. 

Ακολοφκωσ, θ παροφςα ςφμβαςθ, αναπόςπαςτα ςτοιχεία και μζροσ τθσ οποίασ αποτελοφν:  

A. Ο πλιρθσ φάκελοσ του «Εργοδότθ», με βάςθ τον οποίο ζγινε ο Διαγωνιςμόσ  
B. Ο πλιρθσ «ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΟΣΦΟΑΣ» του «Αναδόχου», 

ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε, βεβαιϊκθκε και υπογράφεται από τουσ ανωτζρω ςυμβαλλομζνουσ ςε ζξι (6) 

γνιςια, όμοια πρωτότυπα εκ των οποίων τρία (3) παρζλαβε ο Ανάδοχοσ, ενϊ τα άλλα τρία (3) 

κατατζκθκαν ςτο αρχείο τθσ Υπθρεςίασ. 

 
Συνθμμζνα  ςυμφωνθτικοφ : 

1. Εγγυθτικι Επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ποςοφ άνω ι ίςο των  50.373,79 €. 
ΟΙ   ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΘΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

 

 

 

ΩΚΡΑΣΘ . ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΘ 

 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
ΙΩΑΝΝΘ ΛΕΟΝΣΑΡΑΚΘ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΘ ΛΕΟΝΣΑΡΑΚΘ 

 

 

 

 

 

 

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=13070&tradingPartnerId=43047&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=281134288&oapc=83&oas=LwhKnrnKEahIRtwTqlMppg..
https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=13070&tradingPartnerId=43047&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=281134288&oapc=83&oas=LwhKnrnKEahIRtwTqlMppg..
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ΡΘΣΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΣΘΣΑ  

*επιςυνάπτεται ςτο ςυμφωνθτικό+ 

Θ Εργολθπτικι Επιχείρθςθ «ΙΩΑΝΝΘ ΛΕΟΝΣΑΡΑΚΘ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ» δια του νόμιμου εκπροςϊπου τθσ  

Δηλώνω/ουμε 

ότι δεςμευόμαςτε ότι ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεν 
ενιργθςα/ενεργιςαμε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςω/ουμε να 
ενεργϊ/οφμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διζκετα/διακζταμε εςωτερικι πλθροφόρθςθ, πζραν των ςτοιχείων που περιιλκαν ςτθ γνϊςθ και 
ςτθν αντίλθψθ μου/μασ μζςω των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ μου/μασ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ και των προκαταρκτικϊν διαβουλεφςεων ςτισ οποίεσ ςυμμετείχα/με 
και ζχουν δθμοςιοποιθκεί. 

2) δεν πραγματοποίθςα/ιςαμε ενζργειεσ νόκευςθσ του ανταγωνιςμοφ μζςω χειραγϊγθςθσ των 
προςφορϊν, είτε ατομικϊσ είτε ςε ςυνεργαςία με τρίτουσ, κατά τα οριηόμενα ςτο δίκαιο του 
ανταγωνιςμοφ. 

3) δεν διενιργθςα/διενεργιςαμε οφτε κα διενεργιςω/ιςουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά τθ λιξθ 
τθσ ςφμβαςθσ παράνομεσ πλθρωμζσ για διευκολφνςεισ, εξυπθρετιςεισ ι υπθρεςίεσ που αφοροφν τθ 
ςφμβαςθ και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ. 

4) δεν πρόςφερα/προςφζραμε οφτε κα προςφζρω/ουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά τθ λιξθ τθσ 
ςφμβαςθσ, άμεςα ι ζμμεςα, οποιαδιποτε υλικι εφνοια, δϊρο ι αντάλλαγμα ςε υπαλλιλουσ ι μζλθ 
ςυλλογικϊν οργάνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κακϊσ και ςυηφγουσ και ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ 
αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τζταρτου βακμοφ ι ςυνεργάτεσ 
αυτϊν οφτε χρθςιμοποίθςα/χρθςιμοποιιςαμε ι κα χρθςιμοποιιςω/χρθςιμοποιιςουμε τρίτα πρόςωπα, 
για να διοχετεφςουν χρθματικά ποςά ςτα προαναφερόμενα πρόςωπα. 

5) δεν κα επιχειριςω/ουμε  να επθρεάςω/ουμε με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, οφτε κα παράςχω-ουμε παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ οι οποίεσ ενδζχεται να 
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ τθσ, 

6) δεν ζχω/ουμε προβεί οφτε κα προβϊ/οφμε, άμεςα (ο ίδιοσ) ι ζμμεςα (μζςω τρίτων προςϊπων), ςε 
οποιαδιποτε πράξθ ι παράλειψθ *εναλλακτικά: ότι δεν ζχω-ουμε εμπλακεί και δεν κα εμπλακϊ-ουμε ςε 
οποιαδιποτε παράτυπθ, ανζντιμθ ι απατθλι ςυμπεριφορά (πράξθ ι παράλειψθ)+ που ζχει ωσ ςτόχο τθν 
παραπλάνθςθ */εξαπάτθςθ+ οποιουδιποτε προςϊπου ι οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ εμπλεκομζνου 
ςε οποιαδιποτε διαδικαςία ςχετικι με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ ενδεικτικά ςτισ διαδικαςίεσ 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ), τθν απόκρυψθ πλθροφοριϊν από αυτό, τον εξαναγκαςμό αυτοφ ςε 
ι/και τθν ακζμιτθ απόςπαςθ από αυτό ρθτισ ι ςιωπθρισ ςυγκατάκεςθσ ςτθν παραβίαςθ ι παράκαμψθ 
νομίμων ι ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ι τυχόν ζγκριςθσ, 
κετικισ γνϊμθσ ι απόφαςθσ παραλαβισ (μζρουσ ι όλου) του ςυμβατικοφ αντικείμενου ι/και καταβολισ 
(μζρουσ ι όλου) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, 
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7) ότι κα απζχω/ουμε από οποιαδιποτε εν γζνει ςυμπεριφορά που ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα και κα μποροφςε να κζςει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά μου-μασ,  

8) ότι κα δθλϊςω/ουμε ςτθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί με τθν περιζλευςθ ςε γνϊςθ μου/μασ, 
οποιαδιποτε κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, 
οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και 
αντικρουόμενων επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων 
μου-μασ, υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν μου-μασ που χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων και των υπεργολάβων μου) με μζλθ του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που 
εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να 
επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν των αποφαινόμενων ι/και γνωμοδοτικϊν οργάνων αυτισ, ι/και των 
μελϊν των οργάνων διοίκθςισ τθσ ι/και των ςυηφγων και ςυγγενϊν εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ’ 
ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τετάρτου βακμοφ των παραπάνω προςϊπων, 
οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθ λιξθ τθσ.  

 

Για τθν Ανάδοχο Εργολθπτικι Επιχείρθςθ με τθν επωνυμία και με το 

διακριτικό τίτλο «ΙΩΑΝΝΘ ΛΕΟΝΣΑΡΑΚΘ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ» , (ΑΦΜ 

998865735, Φωκίδοσ 4, ΤΚ 71303, Θράκλειο Κριτθσ, τθλ.: 

6955016505, e-mail: leontarakisete@gmail.com) 

 

 

 

Υπογραφι/Σφραγίδα 

ΙΩΑΝΝΘ ΛΕΟΝΣΑΡΑΚΘ 
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