Προς τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του …………. , που είναι η
Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου «………………………..»
Αίτηση διάλυσης της σύμβασης
(με επιφύλαξη δικαιωμάτων)
Της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «…………………….» , που εδρεύει στο
…………… , οδός ……. , νόμιμα εκπροσωπουμένης , αναδόχου εκτέλεσης του ως
άνω έργου.
Κοινοποιούμενη και προς
Τον …………….., νόμιμα εκπροσωπούμενο.
--------------------1) Στις …….. μεταξύ της Κοινοπραξίας μας και του …………….. συνήφθη
εργολαβικό συμφωνητικό , δυνάμει του οποίου η Κοινοπραξία μας ανέλαβε την
εκτέλεση του έργου «……………………….» αντί εργολαβικού ανταλλάγματος
………… ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
2) Ο ..ος λογαριασμός-πιστοποίηση του εν λόγω έργου , ποσού ………. ευρώ ,
υποβλήθηκε από την Κοινοπραξία μας στην Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τ.Υ.
…………..) με αριθμό πρωτοκόλλου …./…-2010 και εγκρίθηκε και θεωρήθηκε
αρμοδίως την …-2010.
3) Επειδή ο ως άνω ..ος λογαριασμός-πιστοποίηση , βάσει του οποίου συνετάγη η
..η εντολή πληρωμής , δεν πληρώθηκε από τον κύριο του έργου εντός διμήνου από
την υποβολή του προς θεώρηση από δική του αποκλειστικά υπαιτιότητα , η
Κοινοπραξία μας επέδωσε στη Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου (Τ.Υ. …………..)
και τον κύριο του έργου (……………..) στις ….-2010 την από ….-2010 ειδική
δήλωση διακοπής εργασιών.
4) Ακολούθως , ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας εξέδωσε την υπ’
αριθ. πρωτ. …./….-2010 απόφασή του , με την οποία έκανε δεκτή την ως άνω
νομοτύπως υποβληθείσα από την Κοινοπραξία μας ειδική δήλωση διακοπής
εργασιών.
5) Επειδή ήδη παρήλθε δίμηνο από την επίδοση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και
στον κύριο του έργου της ως άνω από ….-2010 ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών,
χωρίς να έχουν αρθεί οι λόγοι της υποβολής της , η Κοινοπραξία μας δικαιούται να
ζητήσει (κατ’ άρθρο 9 παρ. 2 εδ. β υπεδάφιο β του Ν. 1418/1984 και άρθρο 48 παρ. 4
Π.Δ. 609/85 και ήδη κατ’ άρθρο 62 παρ. 5 του Ν. 3669/2008) τη διάλυση της
σύμβασης αυτής.

6) Επειδή η Κοινοπραξία μας επιφυλάσσεται να επανέλθει με νεότερο έγγραφό
της για να ζητήσει την αποζημίωση που κατά νόμον δικαιούται , δεδομένου ότι η
σύμβαση διαλύεται από αποκλειστική υπαιτιότητα του κυρίου του έργου , έχουν δε
εκτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης από τα 3/4 του αρχικού συνολικού συμβατικού
ποσού.
7) Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη , υποβάλλεται δε μετά την τήρηση της υπό του
νόμου προβλεπομένης διαδικασίας.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΖΗΤΟΥΜΕ
Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση της Κοινοπραξίας μας.
Να διαλυθεί η από …-2007 σύμβαση εκτέλεσης του έργου (εργολαβικό
συμφωνητικό) «………………………..».
Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας.
Αρμόδιος Δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς : α) Τον
Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ……………… και β) το …………. ,
νόμιμα εκπροσωπούμενο , για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες ,
αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενό της στις εκθέσεις επίδοσης που θα
συντάξει.
….. , ………… 2010
Για την αιτούσα Κοινοπραξία

