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ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας 

ISO 9001 : 2008 

 

 

ΕΡΓΟ :  ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                       
 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : 

   

«ΑΛΥΣΟΣ Α.Τ.Ε.»,  

 

Αρ. Πρωτ.: 91918/29.12.2015 

 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

  ΣΥΝΟΛΟ                                     81.300,81€   

  ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. : 23%                      18.699,19€    

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                          100.000,00€                                 

 

       Στο Δηµοτικό Κατάστηµα σήµερα στις 29 του µήνα Δεκεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα         

Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. οι παρακάτω υπογράφοντες: 

 

       1)  Ιωάννης Κ. Κασσαβός ενεργώντας µε την ιδιότητα του Δηµάρχου 

& 

 2) Χαράλαµπος Γ. Κοκοσαλάκης, ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΑΛΥΣΟΣ 

Α.Τ.Ε.», µε έδρα την Αθήνα, οδός Λασκαράτου 11, Τ.Κ. 11141, τηλ. 210 6899135, fax 

2106854966, ΑΦΜ 999641344 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,  καλούµενος εφεξής ανάδοχος 

 

έ χ ο ν τ α ς     υ π ό ψ η 

 

α. Το Νόµο 1418/84 και τα εκτελεστικά του Προεδρικά Διατάγµατα 609/85 και 171/87 περί 

εκτελέσεως Δηµοσίων Έργων, και ειδικότερα το άρθρο 9 του Π.Δ. 171/87, το νόµο 3263/2004, 

τον Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) που διέπουν τις συµβάσεις κατα-

σκευής έργων καθώς και επίσης: 

� Την Γνωµοδότηση ΝΣΚ 164/2007 

� την Ε 38/2007, Αρ. πρωτ 26932/31.05.2007 Υπ. Εσωτερικών 

β. Την 101/2015 Μελέτη Προϋπολογισµού 100.000,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α.(23%) που συντά-

χθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου Αχαρνών. 

γ. Την 205452/24.10.2015 Απόφαση Εντεταλµένης Συµβούλου Πολιτικής Προστασίας της Περι-

φέρειας Αττικής για κήρυξη σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του ΔΗ-

ΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ λόγω των πληµµυρικών φαινοµένων που έπληξαν την περιοχή την 22.10.2015 
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γ. Την µε αρ. 798/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που ενέκρινε την µελέτη και την 

Απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β του Π.Δ/τος 

171/87, του έργου  «Επικάλυψη λάκκων» προϋπολογισµού 100.000,00 € συµπεριλαµβα-

νοµένου  ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α. 30.7323.052 

 

σ υ ν ο µ ο λ ό γ η σ α ν   κ α ι   σ υ ν α π ο δ έ χ τ η κ α ν 

τα ακόλουθα : 

 

 1) Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την 

εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΚΚΩΝ».  

 2)Το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τον Νόµο 1418/84 και τα εκτελεστικά του Προεδρικά 

Διατάγµατα 609/85 και 171/87 περί εκτελέσεως Δηµοσίων Έργων, και ειδικότερα το άρθρο 9 

του Π.Δ. 171/87, το νόµο 3263/2004, τον Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), Ν.3669/2008 

(ΚΔΕ) που διέπουν τις συµβάσεις κατασκευής έργων καθώς και επίσης, την Γνωµοδότηση ΝΣΚ 

164/2007, την Ε 38/2007, Αρ. πρωτ 26932/31.05.2007 Υπ. Εσωτερικών  καθώς και τα τεύχη της 

101/2015 Μελέτης Προϋπολογισµού 110.700,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α.(23%) που συντάχθηκε από την 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου Αχαρνών,  τις ισχύουσες Π.Τ.Π., τις οδηγίες της επίβλεψης 

 3) Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει σε  διάστηµα  εξήντα (60) ηµερών , και η προθεσµία 

αυτή αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας σύµβασης. 

 4) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος στη συµµόρφωση µε τα  τεύχη της 101/2015 Μελέ-

της της Δ.Τ.Υ. του Δήµου Αχαρνών, τις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) και τις 

Προδιαγραφές ΕΛ.ΟΤ. και ISO.  

 Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των αστυνοµικών διατάξεων, 

όσων αφορά την κυκλοφορία των εργατών και των µεταφορικών µέσων αυτού κυρίως τις ώρες της 

κοινής ησυχίας και όλες οι σχετικές µε την τήρησή τους δαπάνες βαρύνουν αυτόν. 

Επίσης υποχρεούται να λαµβάνει τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την αποφυγή ρυπάνσεως των πέ-

ριξ του έργου δρόµων κυκλοφορίας και του εργοταξίου και να προβαίνει σε περίπτωση ρυπάνσεως 

στον άµεσο καθαρισµό τους µε δικές τους δαπάνες. Να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 

ασφάλεια της κυκλοφορίας όπως αυτά προβλέπονται από το κώδικα οδικής κυκλοφορίας και την 

τυχόν απαιτούµενη µελέτη σήµανσης και ασφάλισης.  

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να λαµβάνει όλα τα ισχύοντα από την εργατική νοµοθεσία µέ-

τρα για την προστασία του προσωπικού του και ασφάλεια. Κάθε σχετική δαπάνη περιλαµβάνεται 

στο ποσό των γενικών εξόδων οφέλους κλπ του αναδόχου. Ρητά συµφωνείται ότι ο ανάδοχος είναι 

ο µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε βλάβη ή ζηµία που τυχόν θα 

επέλθει, είτε στο Δήµο είτε στο απασχολούµενο από τον ίδιο προσωπικό είτε σε οποιοδήποτε τρί-

το εξ αιτίας του έργου και της εκτελέσεώς του, αφού αναγνωρίζεται, ότι ο Εργολάβος κατά την 

εκτέλεση του έργου δεν θα τελεί υπό τις οδηγίες και τη διεύθυνση του εργοδότου, τυχόν δε υπο-

δείξεις του εργοδότου θα έχουν συµβουλευτικό χαρακτήρα. Ο Δήµος απαλλάσσεται τελείως από 

κάθε τέτοια ευθύνη ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να του αποκαταστήσει κάθε ζηµιά που θα 

υποστεί ο ίδιος και να του καταβάλει κάθε ποσό, που θα κληθεί ενδεχοµένως αυτός να πληρώσει 

προς οποιονδήποτε για ζηµιά ή βλάβη του εξαιτίας του έργου. 

 

ΑΔΑ: 7ΝΔΨΩΨ8-13Λ



Σελίδα 3 από 3 
 

Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων Ανάδοχος του έργου δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο 

πάνω όρους της σύµβασης και δηλώνει σαν αντίκλητό της τον κ. Χρήστο Κοκοσαλάκη µε  ΑΔΤ: 

ΑΚ 780836 κάτοικο Αργυρούπολης οδό Ολυµπίας 84 Τηλ: 210 6899135. 

H παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε µε αριθµό            

 91918/29.12.2015  στο πρωτόκολλο του Δήµου και η Ανάδοχος Εταιρεία πήρε δύο (2) 

αντίγραφα. 

                      

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

1) ____________________________   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – Ιωάννης Κ. Κασσαβός 

 

2)     ____________________________   Ο Ανάδοχος – Για την «ΑΛΥΣΟΣ Α.Τ.Ε.» 
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