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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Πολύγυρος, 16/10/2018 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: Φ6στ/ 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
  
  

 
 

 

 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

 
«Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ. Δ. Ολύνθου» 

κωδ. ΣΑ ΕΠ0081, κωδικός έργου 2016ΕΠ00810112, Κωδικός ΟΠΣ 5002388 
 
 
 

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 24% 2.280.000,00 € 

 

Ποσό σύμβασης (χωρίς αναθ. και Φ.Π.Α.) 952.333,70 € 

      Ποσό σύμβασης με αναθεώρηση  

                               (11.087,36 €) & Φ.Π.Α. 24% 

 

1.194.642,11 € 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» 

Άξονας Προτεραιότητας: ‘‘05 – Προώθηση της προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης 

κινδύνων’’  

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  

Ειδική υπηρεσία Διαχ/σης Ε.Π. Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας 
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Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

για το έργο: 

«Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ. Δ. Ολύνθου» 
 

 

Στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, σήμερα την 16η του μηνός Οκτωβρίου του 
έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι: 

Α) Ο Δήμος Πολυγύρου με έδρα τον Πολύγυρο Ν. Χαλκιδικής, Πολυτεχνείου 50, Τ.Κ. 631 
00, με Α.Φ.Μ. 998493345 – Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. 
Αστέριο Ζωγράφο, στο εξής καλούμενος  «Εργοδότης» και αφ’ ετέρου  

Β) η εταιρία «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε», με έδρα: Μάρκου Μπότσαρη 88, Τ.Κ.: 546 44 
Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 854 310, τ/τυπία: 2310 829 990 , e-mail: info@vafiadis-sa.gr, με Α.Φ.Μ. 
094341457 – Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Βαφειάδη 
Γεώργιο του Αναστασίου,  στο εξής καλούμενος «Ανάδοχος»  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016), 

2. τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, το άρθρου 176 του Ν. 3669/2008 (Α’ 116) 
«Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 

3. Την υπ’ αρ. 07/2011 εγκεκριμένη μελέτη Τ.Υπ. του δήμου, καθώς και τις απαιτούμενες 
αδειοδοτήσεις. 

4. Την με αρ. πρωτ. 9518 της 29ης/12/2016 (ΑΔΑ: ΩΙΡΣ7ΛΛ-Π7Ο) εγκριθείσα Απόφαση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την ένταξη της πράξης 
«Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ. Δ. Ολύνθου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5002388. 

5. Την με αρ. ΑΔΑΜ: 18PROC002677073 2018-02-15 Διακήρυξη του έργου 

6. Η με αρ. πρωτ. 608 της 9ης/02/2018 Έγκρισης Διακήρυξης από την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης Ε. Π. Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας  

7. Τη με αρ. 7/2018 (ΑΔΑ: 78ΧΞΩΞΜ-Ε38) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης 
δημοπράτησης του έργου. 

8. Την με αρ. 25/2018 (ΑΔΑ: Ω4Σ8ΩΞΜ-Ο6Γ, ΑΔΑΜ: 18REQ002675913 2018-02-15) απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου, περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης 
σύμφωνα με την αρ. 07/2011 μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, και ψήφισης 
της πίστωσης,  

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 50/2018 της 12ης/02/2018 Απόφασης ανάληψης υποχρέωσης Α/Α 50 του 
οικονομικού τμήματος του Δήμου Πολυγύρου (ΑΔΑ: ΩΧΑΕΩΞΜ-ΒΡ7). 

10. Την με αρ. πρωτ. Φ6στ/1833 / 15.02.2018 Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού του έργου 
(ΑΔΑ: 6ΧΓ2ΩΞΜ-ΜΘ0 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), ΑΔΑΜ: 18PROC002683859 2018-02-16) 

11. Την υπ’ αριθμ. 39/2018 της 27ης-02-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΨΨΩΞΜ-ΘΤΜ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής περί ορισμού 7μελούς επιτροπής διαγωνισμού,  
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12. Την με αρ. 67/2018  (ΑΔΑ: ΑΔΑ: 6Τ4ΨΩΞΜ-Α5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Πολυγύρου, περί έγκρισης 1ου πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προσωρινού μειοδότη, της «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.», με προσφερόμενη έκπτωση 47,60%. 

13. Την με αρ. 89/2018  (ΑΔΑ: ΑΔΑ:61ΞΒΩΞΜ-Φ67) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Πολυγύρου, περί έγκρισης 2ου πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού της σύμβασης 
στον προσωρινό ανάδοχο. 

14. Την από 30-04-2018 αναρτηθείσα στο ΕΣΗΔΗΣ ένσταση της «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ Α.Ε.» κατά της 
89/2018 απόφασης Ο.Ε., η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 5712/30.04.2018. 

15. Την 106/2018  (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ: ΩΖΜΓΩΞΜ-9ΙΖ), απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής για αποδοχή ή μη της εισήγησης, του 3ου πρακτικού της Ε.Δ., σχετικά με την 
ένσταση. 

16. Την από 31/07/2018 με αρ. πρωτ. Φ6στ/10527 εκ νέου κατάθεση από τον προσωρινό 
ανάδοχο, των δικαιολογητικών προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας, μετά την με αρ. πρωτ. 
Φ6στ/6696 / 18.05.2018 πρόσκληση του Δήμου. 

17. Το υπ’ αρ. 5243 της  26ης/09/2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. Περιφέ-
ρειας Κ. Μακεδονίας για τον προσυμβατικό έλεγχο και την έγκριση του σχεδίου της σύμβασης, 
με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη. 

18. Την με αρ. πρωτ. Φ6στ/14275 της 27ης/09/2018 πρόσκληση του αναδόχου για υπογραφή της 
σύμβασης 

19. Το από 31/07/2018 (Φ6στ/10527) διαβιβαστικό του αναδόχου με το οποίο προσκόμισε έντυπη 
εγγυητική επιστολή, της οποίας η εγκυρότητα ελέγχθηκε αρμοδίως (Φ6στ/10832) και το από 
09/10/2018 (Φ6στ/15227) διαβιβαστικό επανυποβολής επικαιροποιημένων, απαιτούμενων για 
την υπογραφή της σύμβασης, δικαιολογητικών, καθώς και η υποβολή τους στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 

 
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα : 

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την παραπάνω ιδιότητα και σύμφωνα με την παρ. 1(στ) 
του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Αρμοδιότητες δημάρχου) ως εκπρόσωπος του Δήμου 
Πολυγύρου 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.», την κατασκευή του υπόψη έργου με τίτλο 
«Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ. Δ. Ολύνθου» και συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης 
2.280.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%), που υλοποιείται με την εκτέλεση των εργασιών και με τους 
οικονομικούς όρους της προσφοράς του, όπως αυτή κατατέθηκε ηλεκτρονικά και αποσφραγίστηκε 
κατά τη δημοπρασία της 16ης-03-2018, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4412/2016 «Υπογραφή 
σύμβασης», όπως ισχύει σήμερα και κατά τα παρακάτω ειδικότερα οριζόμενα. 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Ο κατά τα ανωτέρω ανάδοχος θα κατασκευάσει το έργο με βάση τα συμβατικά τεύχη των 
εγκεκριμένων μελετών, καθώς και τις σχετικές εγκεκριμένες μελέτες σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η έναρξη των εργασιών του έργου δεν 
μπορεί να καθυστερήσει πέραν των 30 ημερών από σήμερα. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Η σύμβαση αυτή καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών και σχεδίων που 
τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχθηκε ο ανάδοχος και έχει αποδεικτικό και όχι 
συστατικό χαρακτήρα. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων των συμβατικών τευχών όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 17 της Διακήρυξης, κατατέθηκε η με αριθμό GRH138322 εγγυητική 
επιστολή της ALPHA BANK (κατάστημα Χαριλάου) για ποσό 48.172,00 Ευρώ σύμφωνα με το 
άρθρο 72, παρ. 1β του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Προθεσμίες – ποινικές ρήτρες 

Από σήμερα 16-10-2018 αρχίζει η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών 

(συνολική προθεσμία). 

Η συνολική προθεσμία ορίζεται σε (24) είκοσι τέσσερεις μήνες από την υπογραφή της 

παρούσας, δηλαδή μέχρι  16-10-2020. 

Επισημαίνεται ότι μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες 

κατασκευής και να έχουν γίνει και οι δοκιμές του έργου (παρ. 1-7 του άρ. 147 του Ν.4412/16). 

Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 

147, παρ. 8-10 του Ν. 4412/2016. 

Για το 15% της χρονικής διάρκειας του έργου, για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής 

προθεσμίας υπό υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. Πέραν αυτού του διαστήματος ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

σύμφωνα με το άρ. 160 του Ν. 4416/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Έδρα επιχείρησης 

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησής του είναι επί της Μάρκου Μπότσαρη 88, Τ.Κ.: 546 

44 Θεσσαλονίκη, (τηλ.: 2310 854 310, τ/τυπία: 2310 829 990 , e-mail: info@vafiadis-sa.gr), 

αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώσει τη Δ/νουσα Υπηρεσία για κάθε αλλαγή των 

στοιχείων αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Χρονοδιάγραμμα εργασιών 

Ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει και να υποβάλλει για έγκριση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από 

σήμερα, χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου (άρ. 145 του Ν4412/2016). 

Αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος εγκρίνεται όταν μεταβληθούν οι ποσότητες εργασιών ή 

στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 145 του Ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 138 του Ν. 4412/16. 

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

(Ε.Σ.Υ.) της μελέτης. 

Επιγραμματικά, με την εκκίνηση της προθεσμίας (υπογραφή της σύμβασης), ο ανάδοχος οφείλει 

να καταθέσει στην επιβλέπουσα υπηρεσία τα ακόλουθα: 

1. Δήλωση με την έδρα και την ακριβή διεύθυνσή του 

2. Δήλωση για τον Εργοταξιάρχη σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. 

mailto:info@vafiadis-sa.gr
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3. Ορισμό επιβλεπόντων μηχανικών απ’ την πλευρά της αναδόχου εταιρίας 

4. Αποδοχή του ορισμού τους ως επιβλέποντες μηχανικοί του έργου 

5. Πρόγραμμα ποιότητας έργου (ΠΠΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρ. 158 του Ν. 
4412/2016 

6. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγιεινής (ΣΑΥ) 

7. Φάκελο Ασφάλειας και Υγιεινής (ΦΑΥ) 

8. Ημερολόγιο έργου  

9. Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας (ΗΜΑ) 

10. Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής έργου υπό μορφή τετραγωνικού πίνακα, εφαρμόζοντας τις 
διατάξεις του άρ. 145 του Ν.4412/2016, στο οποίο θα ορίζονται, εκτός της συνολικής 
προθεσμίας και οι προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες σύμφωνα με το ίδιο άρθρο. 

11. Οργανόγραμμα του εργοταξίου σύμφωνα με το άρ. 145 του Ν.4412/2016 

12. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Οικονομικό αντικείμενο 

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης προκύπτει από την οικονομική προσφορά του αναδόχου 

που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Το πρώτο ποσό της σύμβασης που είναι Σ2=952.333,70 €, 

αφορά στις εργασίες με απρόβλεπτα και το συνολικό ποσό της σύμβασης που είναι 1.194.642,11 € 

αφορά στο παραπάνω ποσό επιπρόσθετα με τη δαπάνη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. (24%). 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ομάδες  
Εργασιών 

Δαπάνη ομάδας 
κατά τον 

Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη 
Έκπτωση (%) 

Δαπάνη ομάδας 
μετά την 

έκπτωση (Ευρώ) 

1.  Χωματουργικά 261.616,50 43,00% 149.121,41 

2.  Σκυροδέματα 1.027.636,50 49,00% 524.094,62 

3.  Σωληνώσεις - δίκτυα 50.135,80 43,00% 28.577,41 

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά 
τη μελέτη Σσ= 

1.339.388,80 
Κατά την 

προσφορά Σπ= 
701.793,44 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% Χ Σσ= 241.089,98 18% x Σπ= 126.322,82 

Συνολική Δαπάνη έργου κατά τη 
μελέτη ΣΣ (Σ1)= 

1.580.478,78 
κατά την 

προσφορά ΣΔΕ 
(Π1)= 

828.116,26 

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (Εμ) = (ΣΣ – ΣΔΕ) / ΣΣ =  47,60 % 

Απρόβλεπτα 15% Χ ΣΣ= 237.071,82 
15% x ΣΔΕ 

(Π1)= 
124.217,44 

Σύνολο Σ2= 1.817.550,60 Π2= 952.333,70 

Αναθεώρηση 21.159,08 (1-Εμ)xΔΑν.= 11.087,36 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ3= 

1.838.709,68 
Κατά την 

προσφορά 
Π3= 

963.421,06 
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ΦΠΑ 24% 441.290,32  231.221,05 

Σύνολο με ΦΠΑ 24% 2.280.000,00  1.194.642,11 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Λογαριασμοί  

Οι λογαριασμοί των κατά τη σύμβαση οφειλομένων ποσών συντάσσονται με μέριμνα του 

αναδόχου κατά μηνιαία χρονικά διαστήματα και υποβάλλονται για έλεγχο στη Δ/νουσα Υπηρεσία 

σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/16. 

Κανένας λογαριασμός δε θα εγκρίνεται από τη Δ/νουσα Υπηρεσία αν δεν έχουν τηρηθεί τα 

επιτάγματα του άρθρου 151 του Ν. 4412/16. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Συμβατικά τεύχη – σειρά ισχύος 

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο, είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ’ αυτά όρων η σειρά ισχύος αυτών 

καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1. Η παρούσα Σύμβαση 

2. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας 

3. Η Οικονομική Προσφορά 

4. Το Τιμολόγιο Μελέτης 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 

6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) με τις Τεχνικές προδιαγραφές και τα 

παραρτήματά τους 

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 

8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 

εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση 

αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των 

μελετών του έργου. 

10. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής του έργου, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από 

την Υπηρεσία. 

Επίσης, συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη 

παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα: 

(1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α / 8-8-2016) 

(2) Οι Ευρωκώδικες. 

(3) Οι εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.Τ.Ε.Π.) σύμφωνα με την την υπ' αρ. 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης , 

Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών , Μεταφορών & Δικτύων. 

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



 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε. Π. Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας 
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ΑΡΘΡΟ 11ο 

Χρηματοδότηση - Ισχύουσες διατάξεις 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Άξονας 
Προτεραιότητας: ‘‘05 – Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 
διαχείρισης κινδύνων’’,  με κωδ. ΣΑ ΕΠ0081, κωδικό έργου 2016ΕΠ00810112)  

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στους όρους της με αρ. πρωτ. 9518 της 29ης/12/2016 (ΑΔΑ: 
ΩΙΡΣ7ΛΛ-Π7Ο) εγκριθείσας Απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. Περιφέρειας Κ. 
Μακεδονίας, για την ένταξη της πράξης «Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ. Δ. Ολύνθου» στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με κωδ. ΟΠΣ 5002388 - κωδ. 
απόφασης: 2578) 

Στο έργο υπάρχει η δυνατότητα χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 150 του 
Ν.4412/2016. 

Η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών επιτρέπεται υπό τους όρους και τους περιορισμούς 
που προβλέπονται  στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.  

Οι   κάθε   είδους   φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις   υπέρ  τρίτων   και   κάθε   άλλη  
δαπάνη βαρύνουν  τον  ανάδοχο. 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 

Διαχείριση προϊόντων καθαίρεσης και εκσκαφών 

Ο Ανάδοχος καλείται να λάβει υπόψιν του την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 αναφορικά με την 
εναλλακτική διαχείριση  των Αποβλήτων, Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων. 

 Οι διαχειριστές ΑΕΚΚ πριν την έναρξη των εργασιών υποχρεούνται βάσει του άρθρου 7, 
παρ. 2 της  ΚΥΑ να υποβάλλουν στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων που θα παραχθούν 
από τη δραστηριότητά τους. 

 

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων Βαφειάδης Γεώργιος ως νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου 

εταιρίας «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.»,  αφού έλαβε υπ’ όψιν του όλα τα ανωτέρω 

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι  

α. Ότι η υπογραφή  του  στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα  
αυτόν ανάδοχο του έργου Εργοληπτική Επιχείρηση «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 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 θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τη νομοθεσία 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 
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. 
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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  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. Η  παρούσα  συντάχθηκε 
σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα και αφού αναγνώστηκε,  βεβαιώθηκε και πρωτοκολλήθηκε 
υπογράφεται  από  τους  ανωτέρω συμβαλλομένους. Ένα κράτησε ο πρώτος των συμβαλομένων, 
δύο (2) παρέλαβε  ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα υπόλοιπα θα κοινοποιηθούν στις 
αρμόδιες υπηρεσίες. 

 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για τον  
Δήμο Πολυγύρου 

 
 
 

 
Ο Δήμαρχος 

Αστέριος Ζωγράφος 

Ο Ανάδοχος του έργου 

Για την «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.» 

 
 
 

 
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Βαφειάδης Αναστ. Γεώργιος 
 


