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ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
         Α.Δ.Α.: 
         Αριθ. Πρωτ. 89019/70 
 
 

ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ 
 
τον Πειραιά, ςιμερα τθν  17-06-2011, μεταξφ: 

Α) του Ν.Α.Σ. που εδρεφει ςτον Πειραιά, επί τθσ οδοφ Eκνικισ Αντιςτάςεωσ 1 και εκπροςωπείται  νόμιμα από τον 
Πρόεδρο Δ../Ν.Α.Σ.  κ. Φωτίου Χριςτο, καλοφμενο χάριν ςυντομίασ «εργοδότθσ», και αφετζρου  

Β) του Κωνσταντίνου Κ. Μάντζιου, Πολιτικοφ Μθχανικοφ Σ.Ε., που εδρεφει ςτο Π. Φάλθρο, επί τθσ οδοφ Κριτθσ 
43, καλοφμενοσ χάριν ςυντομίασ  «εργολάβοσ», 

ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα εξισ: 

1. Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων (εργοδότθσ) ζχοντασ υπόψθ: 

 Σθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ Νο 535 με αρ. πρωτ. 98801/9-5-2011 και Α.Δ.Α. 4ΑΘ3469ΘΞΡ-Χ. 

 Σθν από 08-06-2011 εγκεκριμζνθ Σεχνικι Ζκκεςθ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν. 

ανακζτει ςτο δεφτερο τισ εργαςίεσ αποκατάςταςθσ διαρροισ, ςε ςωλινα φδρευςθσ του κτιρίου Πατθςίων 30 και 
Καποδιςτρίου, ςτθν Ακινα, ιδιοκτθςίασ Ν.Α.Σ., ςφμφωνα με τθν από 06-05-2011 προςφορά του «εργολάβου», 
θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα  του παρόντοσ ςυμφωνθτικοφ. 

2.    Σο ζργο περιλαμβάνει τισ παρακάτω εργαςίεσ: 

 Εκςκαφι πεηοδρομίου επί τθσ οδοφ Καποδιςτρίου, για τον εντοπιςμό του ςωλινα φδρευςθσ ςτο 
ςθμείο ειςόδου του ςτο κτίριο. 

 Αποξιλωςθ όλων των τμθμάτων φκαρμζνου ςωλινα και απομάκρυνςι τουσ από το κτίριο. 

 Εγκατάςταςθ νζου ςωλινα μικουσ περίπου 100m (πλαςτικόσ ςωλινασ Φ18x2,5 τουμπόραμα, 
υπενδεδυμζνοσ με ςπιράλ Φ22), με όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα ςφνδεςθσ, κακϊσ και 
ςτθρίγματα, όπου απαιτοφνται. 

 Αποκατάςταςθ πεηοδρομίου και οικοδομικϊν ςτοιχείων, από τθν εγκατάςταςθ των ςωλθνϊςεων. 

 Τδραυλικι δοκιμι του δικτφου και παράδοςι του ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. 

 Λιψθ οποιαςδιποτε άδειασ εργαςιϊν. 

3.  Ο «εργολάβοσ» αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να εκτελζςει το παραπάνω ζργο όπωσ ακριβϊσ 
περιγράφεται ςτθν οικονομικι και τεχνικι του προςφορά και να το παραδϊςει ςε πλιρθ και κανονικι 
λειτουργία. 

5. Απαγορεφεται απολφτωσ θ ολικι ι μερικι εκτζλεςθ του ζργου από τρίτουσ κακϊσ επίςθσ και θ εκχϊρθςθ 
των υποχρεϊςεων του «εργολάβου» ςε τρίτουσ. Ο «εργολάβοσ», όμωσ, ζχει το δικαίωμα να ανακζτει ςε 
υπεργολάβουσ τθν εκτζλεςθ του παραπάνω ζργου ι των τμθμάτων αυτοφ, πάντοτε υπό τθν επίβλεψι του, 
εξακολουκϊντασ όμωσ και μετά τθν υποκατάςταςι του αυτι να είναι υπόχρεοσ ζναντι του εργοδότθ με βάςθ 
τθν παροφςα ςφμβαςθ. 

6.  Προκεςμία για τθν ολοκλθρωτικι παράδοςθ του ζργου ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία ορίηονται οι 
πζντε (5) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν υπογραφι του παρόντοσ. 

7.  Ο «εργολάβοσ» κα μεριμνιςει ϊςτε το ζργο να μθν παρεμποδίηει τθν ομαλι λειτουργία του κτιρίου.  
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8. Σο τίμθμα τθσ ςυνολικισ προμικειασ για τθν οποία ζγινε το παρόν ςυμφωνθτικό ορίηεται ςυνολικά ςτο 
ποςό των τριϊν χιλιάδων πεντακοςίων ΕΤΡΩ (3.500,00 €) πλζον του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. και κα καταβλθκεί 
ςτον δικαιοφχο μετά τθν παραλαβι του ζργου από τθν αρμόδια Επιτροπι παραλαβισ. 

 9.  Ο «εργολάβοσ» κα πρζπει να χρθςιμοποιιςει προςωπικό αςφαλιςμζνο ςτο Ι.Κ.Α., κακϊσ επίςθσ και να 
λάβει τα κατάλλθλα μζτρα για τθν υγεία και αςφάλεια του προςωπικοφ, με δικά του ζξοδα. 

10.  Ο «εργολάβοσ» κα είναι υπεφκυνοσ για τυχόν ατφχθμα ικελε ςυμβεί και κα είναι υπεφκυνοσ αςτικά και 
ποινικά ζναντι του προςωπικοφ του και τρίτων. 

11.  Αναπροςαρμογι του τιμιματοσ τθσ προμικειασ για οποιαδιποτε αιτία αποκλείεται. 

12. Μετά το πζρασ  των εργαςιϊν ο εργολάβοσ κα παραδϊςει το ζργο ςτθν αρμόδια Επιτροπι παραλαβισ 
Ν.Α..Σ., θ οποία κα ςυντάξει το ςχετικό πρωτόκολλο. 

13. Κάκε αντίρρθςθ του «εργολάβου» κατά των αποφάςεων τθσ Επιτροπισ παραλαβισ του Ν.Α.Σ., κακϊσ και 
κάκε αμφιςβιτθςθ για τθν ερμθνεία κάποιου όρου τθσ παροφςασ επιλφεται οριςτικά από το Δ../Ν.Α.Σ.  

 
 
 Οι   υμβαλλόμενοι 
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