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ΤΜΒΑΗ  ΚΑΣΑΚΔΤΗ  ΔΡΓΟΤ 

ΠΟΟΤ : 5.921.486,81 επξώ 
(εθ ησλ νπνίσλ 1.146.094,22 επξψ γηα Φ.Π.Α) 

                                                 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ  έξγνπ:  

«Καηαζθεπή έμη (6)  Πεδνγεθπξώλ ζε βαζηθνύο άμνλεο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο» 

    Υξεκαηνδόηεζε :  

Τν έξγν  ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη απφ 

Δζληθνχο Πφξνπο ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 κέζσ ηνπ ΠΔΠ κε ελάξηζκν 

2016ΔΠ08510043 - ΣΑΔΠ 085/1 θαη Κσδηθφ Πξάμεο ΟΠΣ 5001380.    

 

Σηελ Αζήλα ζήκεξα  5 Οθησβξίνπ 2017, εκέξα Πέκπηε, ζηα γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο 

Αζθάιεηαο  Οδηθψλ Υπνδνκψλ  (ΓΑΟΥ), νη ππνγξάθνληεο: 

Α) Κνπιόπνπινο Κσλζηαληίλνο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο κε Α΄ βαζκφ, Αλαπιεξσηήο 

Πξντζηάκελνο ηεο  Γηεχζπλζεο Αζθάιεηαο  Οδηθψλ Υπνδνκψλ  (ΓΑΟΥ), ηεο Γ.Γ.Υ ηνπ 

Υπ.ΥΠΟ.ΜΔ., ελεξγψλ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε σο εθπξφζσπνο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ [Κχξηνο ηνπ Έξγνπ, (ΚΤΔ)] αθελφο  

θαη αθεηέξνπ, 

Β) Κνθθίλεο Δπζηάζηνο, κε ΑΓΤ Α.Κ.091862, λφκηκνο εθπξφζσπνο (ππ’ άξηζκ.1487/6-9-

2017  πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο Γ.Σ.) ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο «ΣΑΘΗ ΚΟΚΚΙΝΗ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΔ», κε ΑΦΜ 094319985  Γ.Ο.Υ ΦΑΔΔ Αζελψλ θαη έδξα ην Φαιάλδξη 

Τ.Κ. 152 31,  Αρηιιέσο 4,  ηειέθσλν 2106745906,  fax 2106725410 

 

πκθώλεζαλ θαη έθαλαλ απνδεθηά ηα θαησηέξσ: 

 

Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ Κνπιφπνπινο Κσλζηαληίλνο, ππφ ηελ  πξναλαθεξζείζα 

ηδηφηεηά ηνπ θαη έρνληαο ππφςε: 

 
1. Τνλ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147Α’/ 08-8-2016) «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

 
2. Τν άξζξν 72  «Δγγπήζεηο» ηνπ  Ν. 4412/2016. 

3. Τε κε αξ. πξση. ΓΑΟΥ/νηθ/1669/Φ-ΣΑ3/16-12-2016 Απφθαζε Υπνπξγνχ Υπνδνκψλ θαη 
Μεηαθνξψλ (ΦΔΚ4263 Β’/30-12-2016), κε ηελ νπνία: 

- Δγθξίζεθε ε δέζκεπζε πνζνχ 13.000.000,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.) ζε βάξνο 
ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ελάξηζκνπ έξγνπ 2016ΔΠ08510043 ηεο ΣΑΔΠ0851 γηα ηελ πινπνίεζε 
ηεο Πξάμεο: «Καηαζθεπή Πεδνγεθπξψλ ζε βαζηθνχο άμνλεο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο». 

- Δγθξίζεθε ε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή έμη (6) Πεδνγεθπξψλ ζε βαζηθνχο 
άμνλεο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο» λα γίλεη κε αλνηθηή δηαδηθαζία (Άξζξν 27 Ν.4412/16). 
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- Οξίζηεθε σο Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία ην Τκήκα Καηαζθεπήο Έξγσλ (ΤΚΔ) Αζήλαο ηεο 
Δ.Υ.Γ.Δ. / Κ.Σ.Σ.Υ. ηεο  Γελ. Γξακ. Υπνδνκψλ ηνπ  Υπνπξγείνπ Υπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ 
κε έδξα ηελ Αζήλα. 

- Δμνπζηνδνηήζεθε ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Αζθάιεηαο Οδηθψλ Υπνδνκψλ (ΓΑΟΥ) 
λα εγθξίλεη ηα ζρεηηθά ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, λα απνζηείιεη πεξίιεςε ηεο 
Γηαθήξπμεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ., ζηνλ Διιεληθφ Τχπν θαη ζηελ Δθεκεξίδα 
ηεο Κπβεξλήζεσο θαη λα δηελεξγήζεη ην Γηαγσληζκφ (θαη ηηο ηπρφλ επαλαιήςεηο απηνχ).  
 

4. Τα Σπκβαηηθά Τεχρε ηεο εξγνιαβίαο, φπσο αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 5 ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ 

ππ’ φςε έξγνπ. 

5. Τε κε αξ. πξση. ΓΑΟΥ/νηθ/559/Φ-ΣΑ3/8-5-2017 (ΑΓΑ: 6ΝΧΑ465ΦΘΞ-2ΜΑ) Απφθαζε 
Υπνπξγνχ Υπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ κε ηελ νπνία: 

       - Δγθξίζεθε ην απφ 11-04-2017 Πξαθηηθφ Ι  ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ζηα πιαίζηα  
αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ  έξγνπ: «Καηαζθεπή έμη (6) Πεδνγεθπξψλ ζε βαζηθνχο άμνλεο 
ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο», πξνυπνινγηζκνχ 12.350.000,00 €  

       - Αλαθεξχρηεθε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΔ», 
πξνζσξηλφο κεηνδφηεο, κε κέζε έθπησζε (Δκ) πελήληα δχν θαη πελήληα εθαηνζηά επί ηνηο 
εθαηφ (52,50%) επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Υπεξεζίαο. 

6. Τελ κε αξ. πξση. ΓΑΟΥ/807/Φ-ΣΑ3/3-8-2017 (Α.Γ.Α: 6ΓΗΜ465ΦΘΞ-ΠΑΣ) Απφθαζε 
Υπνπξγνχ Υπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ κε ηελ νπνία: 

       - Δγθξίζεθε ην απφ 29-06-2017 Πξαθηηθφ ΙΙ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ζηα πιαίζηα    
αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ: «Καηαζθεπή έμη (6) Πεδνγεθπξψλ ζε βαζηθνχο άμνλεο 
ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο», πξνυπνινγηζκνχ 12.350.000,00 €.  

       - Καηαθπξψζεθε ε  ζχκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : «Καηαζθεπή έμη (6)  Πεδνγεθπξψλ 
ζε βαζηθνχο άμνλεο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο», ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα «ΣΤΑΘΗΣ 
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΔ», κε κέζε έθπησζε (Δκ) πελήληα δχν θαη πελήληα 
εθαηνζηά επί ηνηο εθαηφ (52,50%) επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Υπεξεζίαο, ε νπνία 
αληηζηνηρεί ζε ζπλνιηθφ πνζφ πέληε εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ είθνζη κίαο ρηιηάδσλ 
ηεηξαθνζίσλ νγδφληα έμη επξψ θαη νγδφληα ελφο ιεπηνχ (5.921.486,81 €) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ (24%). 

-  Γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ηζρχνπλ νη πξνζεζκίεο ηνπ άξζξνπ 361 ηνπ 
Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχεη, ήηνη : «δέκα (10) ημέπερ από ηην κοινοποίηζη ηηρ 
πποζβαλλόμενηρ ππάξηρ ζηον ενδιαθεπόμενο οικονομικό θοπέα αν η ππάξη 
κοινοποιήθηκε με ηλεκηπονικά μέζα ή ηηλεομοιοηςπία». 

- Δμνπζηνδνηήζεθε ν Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο ηεο Γηεχζπλζεο Αζθάιεηαο Οδηθψλ  
Υπνδνκψλ (ΓΑΟΥ) λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε. 

7. Τα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πνπ θαηέζεζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ 

ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΔ»,  πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηελ Γηαθήξπμε θαη ζηελ Δηδηθή Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ θαη ην γεγνλφο φηη 

κεηά απφ ηνλ έιεγρν πνπ έγηλε, δηαπηζηψζεθε φηη  πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

αλάιεςε ηνπ έξγνπ. 

8. Τελ πξνζθνξά ηνπ ππφςε νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηδηαίηεξα ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο, 

ε νπνία κεηά ηνλ επαλππνινγηζκφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έθπησζε, ησλ πνζψλ γηα 

απξφβιεπηα, απνινγηζηηθά, κειέηεο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α., αλαιχεηαη σο εμήο: 
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Σν πνζό απηό αλαιύεηαη σο εμήο :  

πλνιηθή δαπάλε εξγαζηώλ θαηά ηελ πξνζθνξά                :        3.550.035,40 € 

Γεληθά έμνδα θαη φθεινο εξγνιάβνπ (ΓΔ θαη ΟΔ) 18%               :           639.006,37 € 

πλνιηθή Γαπάλε έξγνπ (κε Γ.Δ. θαη Ο.Δ)           :    4.189.041,77 € 

Απξφβιεπηα                                                                               :           377.013,76 € 

Αλαζεψξεζε :           117.345,53 € 

Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο (καδί κε Γ.Δ. θαη Ο.Δ Απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ):   91.991,53 € 

πλνιηθή δαπάλε                                                                       :        4.775.392,59 € 

ΦΠΑ 24%                                                                                      :        1.146.094,22 € 

πλνιηθό πνζό                                                                          :        5.921.486,81 € 

 
9. Τν άξζξν 5 ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ ζρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο 

ηνπ  έξγνπ θαη ηελ Δηδηθή Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ 

 

Α Ν Α Θ Δ Σ Δ Ι 

 
Σηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΣΑΘΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΔ», θαινχκελε 

εθεμήο ράξηλ ζπληνκίαο «Αλάδνρνο», ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή έμη (6)  

Πεδνγεθπξώλ ζε βαζηθνύο άμνλεο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο» θαη ν αλάδνρνο 

αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη ζπκθσλίεο ρσξίο 

επηθπιάμεηο: 

1. Τνλ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147Α’/ 08-8-2016) «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

2. Τα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην πξνζάξηεκα / 

ζπκπιήξσκα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο κε ηελ ζεηξά ηζρχνο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 

ηεο ζρεηηθήο Γηαθήξπμεο.  

3. Γηα ην παξφλ έξγν επηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ» δαπαλψλ, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην  άξζξν 11 ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζην άξζξν 156 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηελ 

δηαρείξηζε απηψλ. 

4. Τα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ 

ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΔ» θαη ηδηαίηεξα ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο. 

5. Τελ κε αξ. πξση. ΓΑΟΥ/1090/Φ-ΣΑ2/3-10-2016 (Α.Γ.Α:Ψ1594653ΟΞ-Τ0Ν) Απφθαζε ηνπ 

Υπνπξγνχ Υπνδνκψλ κε ηελ νπνία αλαηέζεθε ην ππφςε έξγν ζηελ εξγνιεπηηθή 

επηρείξεζε  «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΔ» 
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Καη αθνύ έιαβε ππόςε όηη: 

I. Η νιηθή θαη νη ηκεκαηηθέο (απνθιεηζηηθέο θαη ελδεηθηηθέο) πξνζεζκίεο εθηειέζεσο ησλ 

εξγαζηψλ, θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 12 ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζην άξζξν 2 ηεο ΔΣΥ ηνπ έξγνπ. 

Σεκεηψλεηαη φηη ε νιηθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ έρεη θαζνξηζηεί ζε δεθανρηώ (18) κήλεο απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην πξναλαθεξζέλ 

άξζξν ηεο ΔΣΥ θαη ηελ Γηαθήξπμε. Η εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Σχκβαζεο απνηειεί, 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο ηεο Αλαδφρνπ 

εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΔ».  

II. Γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο θαη ησλ ηκεκαηηθψλ (ελδεηθηηθψλ θαη απνθιεηζηηθψλ) 

πξνζεζκηψλ ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη ε επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ ΔΣΥ. 

III. Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα Τεχρε Γεκνπξάηεζεο θαη ην άξζξν 152 ηνπ       

Ν. 4412/2016. 

IV. Η ππφςε εξγνιαβία, πνπ ζπζηήλεηαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ην Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο ζην πιαίζην ηνπ 

Δ.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 κέζσ ηνπ ΠΔΠ κε ελάξηζκν 2016ΔΠ08510043 - ΣΑΔΠ 085/1 θαη 

Κσδηθφ Πξάμεο ΟΠΣ 5001380, ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη 

Γεκνζίνπ, λφκηκνπο θφξνπο, ηέιε, εηζθνξέο, θιπ. θαζψο θαη ηελ θξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο 

Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  

ΓΗΛΩΝΔΙ 

1.  Όηη ε ππνγξαθή ηνπ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε δεζκεχεη απνιχησο ηελ αλάδνρν ηνπ έξγνπ 

εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΔ»  θαη φηη απηή δελ 

δηθαηνχηαη λα πξνζβάιεη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ζηα Σπκβαηηθά 

Τεχρε. 

2.  Όηη ε αλάδνρνο εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΔ», 

απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηα αλσηέξσ πεξηγξαθέληα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο 

εξγνιαβίαο, ηα νπνία ζα εθαξκφζεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 θαη ηηο 

ινηπέο δηαηάμεηο πεξί εθηειέζεσο ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ην ππφςε έξγν 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο Γηαθήξπμεο. 

3.  Όηη ε αλάδνρνο εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΔ», 

ζα εθαξκφδεη θαηά ηα θαζνξηδφκελα ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηηο εληνιέο ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Υπεξεζίαο θαη ησλ Πξντζηακέλσλ απηήο Υπεξεζηψλ. 
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4.  Όηη ε αλάδνρνο εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΔ», 

έρεη κειεηήζεη πιήξσο: 

I. Τα αλσηέξσ πεξηγξαθέληα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

II. Τηο ηνπηθέο θαη εηδηθέο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

III. Τα θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ. 

IV. Τνπο ρψξνπο θαη ηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη πιεζίνλ ή καθξάλ ηνπ έξγνπ, ηνπο   

νπνίνπο είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εμ απηψλ πξνκήζεηα ησλ πάζεο 

θχζεσο πιηθψλ, θαζψο θαη ηηο επηηξεπφκελεο ζέζεηο δεκηνπξγίαο απνζεζηνζαιάκσλ 

απφ ηα πιενλάδνληα πξντφληα. 

5.  Όηη ε αλάδνρνο εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΔ»  

είλαη ε κφλε θαη απνθιεηζηηθή ππεχζπλε γηα ηελ εμεχξεζε ησλ πεγψλ ιήςεο πιηθψλ πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, αλεμάξηεηα απνζηάζεσλ απφ ην έξγν θαη φηη 

φιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά απηήλ. 

6.  Όηη ε αλάδνρνο εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΔ» 

έρεη κειεηήζεη ηνπο ηξφπνπο επηζηεκνληθήο νξγάλσζεο ηεο Γηνίθεζεο θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ, ψζηε λα ηεξεζνχλ απαξέγθιηηα νη φξνη δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, φπσο απηνί 

πεξηγξάθνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

7.  Όηη ε αλάδνρνο εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΔ» 

ζα ηεξήζεη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία: 

-πεξί κέηξσλ αζθαιείαο ζηα νδηθά ηκήκαηα ζηα νπνία ζα εξγάδεηαη, θαζψο θαη εληφο ησλ 

θαζαξψο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ. 

-γηα ηελ εξγνηαμηαθή ζήκαλζε θαη ηε ζήκαλζε εθηξνπήο ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ εξγαζηψλ, φπνπ ζα εθαξκφζεη πηζηά ηα αλαθεξφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο άιιεο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο θαη πξνδηαγξαθέο, θαζψο θαη ηηο εληνιέο 

θαη ππνδείμεηο ηεο Υπεξεζίαο θαη  

-πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαη πγηεηλήο, λνκνζεζία ζηελ νπνία κεηά ζρνιαζηηθφηεηαο 

επέζηεζε ηελ πξνζνρή ν πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, απνδερφκελνο ν δεχηεξνο φηη είλαη 

ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο, πνηληθά θαη αζηηθά, γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα ήζειε 

πξνθιεζεί απφ ακέιεηα εθαξκνγήο ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ ελ γέλεη 

ππνρξεψζεψλ ηνπ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, εληφο ή εθηφο ησλ εξγνηαμηαθψλ 

ρψξσλ. 
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8.  Όηη ε αλάδνρνο εξγνιεπηηθή επηρείξεζε «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΔ» 

είλαη ε κφλε θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλε γηα ηελ κεηά ζρνιαζηηθφηεηαο ηήξεζε θαη 

εθαξκνγή ησλ λνκνζεηεκέλσλ φξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη γηα θαηά ηελ ηπρφλ εθκεηάιιεπζε ησλ πεγψλ ιήςεο πιηθψλ. 

9.  Όηη βεβαηψλεη θαη πξνζσπηθά φηη φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ 

Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ θαη πνπ θαηεηέζεζαλ απφ ηελ αλάδνρν εξγνιεπηηθή επηρείξεζε 

«ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΔ» πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο είλαη 

ζχκθσλα κε ην λφκν, νξζά θαη αθξηβή θαη νπδακνχ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο φξνπο 

ησλ ινηπψλ Σπκβαηηθψλ Τεπρψλ θαη φηη πάλησο, έζησ θαη αλ ππάξρεη θάπνην ιάζνο ή 

αληίζεζε κε ηνπο φξνπο ησλ Σπκβαηηθψλ Τεπρψλ, απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα λα 

επαλνξζψζεη ην ζεκείν αληίζεζεο κε δηθή ηνπ κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλε, απξνθάζηζηα 

θαη έγθαηξα. 

Αθνινχζσο ν δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαηέζεζε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο 

Δθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη πηζηήο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ   

238.769,63 €, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/2016 πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηνπ πνζνχ ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α. 
 
Αλαιπηηθά νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Καιήο Δθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ θαηαηέζεθαλ είλαη: 

ε κε αξ. 1734510/3-10-2017 θαη ε κε αξ. 1734511/3-10-2017 ηνπ Τακείνπ Μεραληθψλ & 

Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, πνζνχ 168.000,00 € θαη 72.000,00 € αληίζηνηρα. 

Η παξνχζα ζπληάρζεθε, αλαγλψζζεθε, βεβαηψζεθε θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνπο 

ζπκβαιιφκελνπο ζε έμη (6) γλήζηα πξσηφηππα, απφ ηα νπνία ηα δχν (2) παξέιαβε ν 

δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ (εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ζα θαηαηεζεί κε επζχλε ηνπ ζηελ 

αξκφδηα γηα ηελ Αλάδνρν Οηθνλνκηθή Δθνξία), ελψ ηα άιια ηέζζεξα (4) θαηαηέζεθαλ ζην 

αξρείν ηεο Γηεχζπλζεο Αζθάιεηαο Οδηθψλ Υπνδνκψλ (Γ.Α.Ο.Υ.) γηα ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο.

  

                                                        ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

                   Ο  Αλαπιεξσηήο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ  
      ηεο Γηεύζπλζεο Αζθάιεηαο Οδηθώλ Τπνδνκώλ   
                                       (Γ.Α.Ο.Τ.) 
                                            

                     
 
 
               ΚΟΤΛΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 
                   Πνιηηηθόο Μεραληθόο κε Α΄β 
 

              
                    Ο ΑΝΑΓΟΥΟ               
 
 
 
 
 
    
          
            ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΤΣΑΘΙΟ 
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