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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ    

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & 

 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                     

ΕΡΓΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  

3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»  

Α.Μ.20ΤΥ/2019 

  

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 203/07-01-2021  

 Αριθμός Μελέτης : 20ΤΥ/2019  

 
Ανάδοχος: «ERGMASIN DEALS PC» 

  

Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ι Κ Η  Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

324.666,01€  (μη συμπ. ΦΠΑ 24%) 

 

 Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 07/01/2020 του μηνός Ιανουαρίου   έτους 2021, 

ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 11.00π.μ.    οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι: 

1. Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής με έδρα στο Ηράκλειο Αττικής, Μ. Αντύπα & Στ. 

Καραγιώργη 2, με ΑΦΜ: 090084629 – ΔΟΥ: Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον Δήμαρχο κ. Νικόλαο Μπάμπαλο 

2. Η εταιρία «ERGMASIN DEALS PC», με έδρα Αττική , Δ/νση: Εμμ. Μπενάκη 25 

10678, Τηλ.: 2103300473 , Fax: 2103812239, email: info@ergmasintechniki.gr,με ΑΦΜ 

800517341 – ΔΟΥ Α’ ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το μέλος αυτής,  κύριο 

όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την Ζωή Παπαχαραλάμπους . 

 

Έχοντας υπόψη: 

i. Το Ν. 4412/2016  

ii. Τις υπ’ αρ. 226/23-10-2019 (ΑΔΑ: 6Ε3ΞΩΡ3-Ψ63) και 23/11-03-2020 

(ΑΔΑ:ΩΧΗΗΩΡ3-2Β) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης υποβολής 

πρότασης χρηματοδότησης και κάλυψης του υπερβάλλοντος ποσού από ίδιους πόρους. 

iii. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 418/12-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΝΨΖ7Λ7-5ΣΧ) απόφαση της Περιφέρειας 

Αττικής, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π., με την οποία εντάχθηκε η πράξη 

‘ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ- 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗΣ’ με κωδικό ΟΠΣ 5050752 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Αττική 2014-2020’. 

iv. Την υπ’ αρ. 20ΤΥ/2019 μελέτη της Δ/σης Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης, 934.521,86€ (συμπ./νου ΓΕ&ΟΕ 18%, απροβλέπτων 15%, 

απολογιστικών  και ΦΠΑ). 

v. Την υπ’αρ. 5/12-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΧΙΩΡ3-2ΣΠ) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου που αφορά στην 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020. 

vi. Την υπ’αρ. 3/2019 (ΑΔΑ: ΨΗ6ΦΩΡ3-Ο32) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που 

αφορά την  1η   Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2020. 

vii. Το υπ’αρ. 6001/20-03-2020 πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

20REQ006458889 2020-03-20. 

viii. Την υπ’αρ. 1085/20-03-2020  (ΑΔΑ:ΩΗ1ΟΩΡ3-ΤΕ7),  Απόφαση Δημάρχου περί 

Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης ποσού 934.521,86€ σε βάρος του Κ.Α. 64-7341.008  του 

προϋπολογισμού του Δήμου με την παρακάτω κατανομή ανά οικονομικό έτος: 360.105,11€ 

στο έτος 2020   και 574.416,75€ στο έτος 2021. 
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ix. Την υπ’αρ. Α-614/2020 (ΑΔΑ:6Φ87ΩΡ3-9ΤΒ,  εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με  

ΑΔΑΜ:20REQ006472597 2020-03-24)  Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης ποσού 

934.521,86€ σε βάρος του Κ.Α. 64-7341.008  του προϋπολογισμού του Δήμου με την 

παρακάτω κατανομή ανά οικονομικό έτος: 360.105,11€ στο έτος 2020   και 574.416,75€ στο 

έτος 2021. 

x. Την υπ΄αρ. 1161/23-04-2020 προέγκριση διακήρυξης από τη  ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ .  

xi. Την υπ’αρ. 88/14-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΚΞΩΡ3-5ΡΑ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής περί έγκρισης σύνταξης των όρων διακήρυξης, έγκρισης των τευχών δημοπράτησης 

και ορισμού  της Επιτροπής Διαγωνισμού για την διεξαγωγή του διαγωνισμού για το έργο: 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗΣ» με  Α.Μ. 20ΤΥ/2019. 

xii. Την υπ’αρ. πρωτ. ΟΙΚ 9356/01-06-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006808665  2020-06-03) 

διακήρυξη του έργου.  

xiii. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΟΙΚ9357/01-06-2020 (ΑΔΑ:62ΧΘΩΡ3-ΓΥΛ) Περίληψη 

Διακήρυξης του έργου.        

xiv. Το από 06/07/2020  1ο πρακτικό διενέργειας του υπ΄αρ. συστημ. 90295 ανοικτού 

διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου του παραπάνω έργου  

xv. Την υπ’ αρ. 141/14-07-2020 (ΑΔΑ: 6532ΩΡ3-ΣΑΙ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό του διαγωνισμού και 

ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης «EGMASIN DEALS PC ΙΚΕ» που προσέφερε μέση 

έκπτωση Εμ=56,92%  και συνολικό ποσό  προσφοράς του έργου 324.666,01€ (μη συμπ/νου 

ΦΠΑ24%). 

xvi. Το από  04/09/2020 , 2ο πρακτικό δημοπρασίας του έργου (ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης). 

xvii. Την υπ’ αρ. 188/08-09-2020 (ΑΔΑ:Ψ5ΘΦΩΡ3-Θ5Ρ)  απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό του διαγωνισμού και 

κατακυρώθηκε η σύμβαση στην  «ERGMASIN DEALS PC ΙΚΕ» που προσέφερε μέση 

έκπτωση Εμ=56,92%  και συνολικό ποσό  προσφοράς του έργου 324.666,01€ (μη συμπ/νου 

ΦΠΑ24%). 

xviii. Την υπ΄ αριθ. 79014/19606/30-11-2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής περί τεκμαιρόμενης νομιμότητας της υπ΄ αριθ. 188/08-09-2020 (ΑΔΑ: 

Ψ5ΘΦΩΡ3-Θ5Ρ) απόφασης κατακύρωσης  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 

xix. Την υπ΄αρ. 3899/21-12-2020  έγκριση σχεδίου σύμβασης από τη  ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω: 

 

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

εκτέλεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – 6ου 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» Α.Μ.20ΤΥ/2019. 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016, τα τεύχη της υπ’ αριθ. 20ΤΥ/2019 

μελέτης, τις ισχύουσες Π.Τ.Π., τις οδηγίες της επίβλεψης και τις τιμές της προσφοράς του 

αναδόχου. 

 

Η χρηματοδότηση του έργου θα βαρύνει το  ΠΔΕ (ΚΩΔ.ΣΑ ΕΠ851 ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ 

ΣΣΑ2020ΕΠ08510007- κωδικός ΟΠΣ 5050752) κατά το ποσό των 360.105,11€, σύμφωνα με 

την απόφαση ένταξης, το δε υπερβάλλον ποσό θα καλυφθεί από ίδιους πόρους. (Κ.Α.:64-

7341.008).   
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Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο έως 10%, η οποία θα λαμβάνεται με 

την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ 

του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής 

(παρ. 1δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 

 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 

κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Η πληρωμή των οφειλόμενων στον ανάδοχο ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν θα γίνεται 

μετά την λήξη κάθε μήνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016.  

Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός δέκα οκτώ  (18) μηνών (540 ημερών), της 

προθεσμίας αυτής αρχομένης από σήμερα, δηλαδή η περαίωση του έργου πρέπει να γίνει μέχρι 

την 01/07/2022. 

Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι την λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν 

γίνει όλες οι εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται είτε από την Ε.Σ.Υ. είτε από 

τις ισχύουσες Π.Τ.Π. (άρθρο 158 του Ν. 4412/2016). 

Για κάθε μέρα υπέρβασης από τον ανάδοχο της συνολικής προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική 

ρήτρα 90,19€ (δηλ. 15% της ημερήσιας δαπάνης) και για  εκατόν οκτώ  (108) ημέρες (δηλ. για 

το 20% της χρονικής διάρκειας του έργου). 

Για τις επόμενες ογδόντα μια   (81) ημέρες (δηλ. για το 15% της χρονικής διάρκειας του 

έργου) η ποινική ρήτρα είναι 120,25€  (δηλ. 20% της ημερήσιας δαπάνης) σύμφωνα με το 

άρθρο 148 του Ν.4412/2016 και πέραν και αυτού του χρόνου ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016.  

Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 147 του Ν. 4412/2016. 

Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται άμεσα στις, ανά τακτά διαστήματα και όποτε προκύπτει 

άμεση ανάγκη, εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Κατά την διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την 

ταυτόχρονη χρήση του έργου, στο μέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας 

συγχρόνως και όλα τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά 

μέτρα για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους, άνευ ουδεμιάς επιπλέον αποζημιώσεως. 

Εντός δεκαπέντε  (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να 

καταθέσει στην επιβλέπουσα υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου υπό μορφή 

τετραγωνικού πίνακα εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 145 του Ν. 

4412/2016. 

Στο χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσμίας και οι τυχόν από την 

διακήρυξη ή την Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες. 

Κατά την διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την 

ταυτόχρονη χρήση του έργου, στο μέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας 

συγχρόνως και όλα τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά 

μέτρα για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους, άνευ ουδεμιάς επιπλέον αποζημιώσεως. 

Στους όρους και προϋποθέσεις της παρούσης συμπεριλαμβάνεται η χρήση και η διαχείριση 

των «επί έλασσον» δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.  

Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο 

για διάστημα 15 μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων 171 και 

172 του Ν. 4412/2016. 
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Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της 

σύμβασης, δηλώνει σαν αντίκλητό του για την παραλαβή εγγράφων της Υπηρεσίας τον κ. 

Χαρίλαο Παπαχαραλάμπους  ,με ΑΔΤ: Χ704894, διεύθυνση: Εμμ.Μπενάκη 25, τηλ. 210- 

3300473, fax: 210-3300473,  και καταθέτει την  υπ’ αριθ. e -98080 /04-01-2020 εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου από το  ΤΜΕΔΕ ποσού 16.233,30€ (υπ΄αρ. 83105/05-01-

2021 βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής) . 

 Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 

οικ203/07-01-2020 στο πρωτόκολλο του Δήμου, ένα για κάθε συμβαλλόμενο και τα υπόλοιπα 

για κοινοποίηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για την  

«ERGMASIN DEALS PC» 

 

 

 

 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

Ζωή Παπαχαραλάμπους 

Για τον  

Δήμο Ηρακλείου Αττικής 

Ο Δήμαρχος  

 

 

 

 

Νικόλαος Γ. Μπάμπαλος 
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