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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 22/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Α) ΣΤΟ 1ο ΠΕΡΙΦ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΠΗ ΚΑΙ Β) ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ 
ΣΤΑΘΜΟ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ 

 

Τ.Κ. 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ  
Τηλ.: 213-2038-140 
Fax : 213-2038-514 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ Αττικής / ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Άξονας 
προτεραιότητας ΚΩΔ. 10 «Ανάπτυξη – 
Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών 
Υποδομών και Υποδομών Υγείας» 
ΟΠΣ 5030262 - 2019ΕΠ08510052 

 Κ.Α. 64-7311.001 

 CPV: 45214100-1 Κατασκευαστικές εργασίες για 
παιδικούς σταθμούς 

 NUTS EL 301 

 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Στο Δημοτικό κατάστημα Αμαρουσίου, σήμερα στις 22 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
12:30μ.μ., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 
 
1 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου 

«Αμαρυσία Άρτεμις» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός 
Παλαιολόγου 9 (ΑΦΜ 997626935 Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από 
τον κ. Πέτρο Κόνιαρη, καλούμενο εφεξής «ο Κύριος του Έργου & Φορέας Λειτουργίας» 
 

2 Ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδ. Βασ. Σοφίας αρ. 9 & 
Δημ. Μόσχα (Α.Φ.Μ. 090312495 Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), νόμιμα εκπροσωπούμενος από 
τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, κ. Ευάγγελο Κάββαλο δυνάμει της υπ’ αριθμ. 315/2020 
απόφασης του Δημάρχου Αμαρουσίου, καλούμενος εφεξής «Φορέας Υλοποίησης & 
Δικαιούχος του προγράμματος» 
 

3 Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ», η οποία 
εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ιουλιανού αρ. 56, Τ.Κ. 104 34, τηλ. 210 8221596, (Α.Φ.Μ. 
121212387, Δ.Ο.Υ. Δ’Αθηνών), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Ανδρέα Βρυώνη, 
κάτοικο Χολαργού, οδός Αρτέμιδος αρ. 43, ΤΚ 155 61, Α.Δ.Τ. Ρ523156, καλούμενη εφεξής 
«Ανάδοχος» 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
Α) Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) ως τροποποιήθηκε και ισχύει, των παραγράφων 4 και 5 
του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) 
«Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), το ν. 4314/2014 
(Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
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προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», όπως και κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη 
που εμπτίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας σύμφωνα και με τους όρους διακήρυξης του 
διαγωνισμού. 
 
Β) Την πρόσκληση με α.π. 2291/24-07-2018 (ΑΔΑ: 66ΚΖ7Λ7-2ΦΧ) για υποβολή προτάσεων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 10 «Ανάπτυξη - Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» που συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών 
στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες» 
 
Γ) Την υπ’ αριθμ. 115/2018 απόφαση του Νομικού Προσώπου ΟΚΟΙΠΑΔΑ (ΑΔΑ: Ω77ΨΟΚΚΣ-6ΑΔ) με 
την οποία εγκρίνεται: α)η υποβολή πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα προτεραιότητας: 10 «Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων 
Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες 
παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες» και της Πρόσκλησης με κωδικό ΑΤΤ068 (Α/Α ΟΠΣ: 2616)και β) το 
σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αμαρουσίου και Ν.Π.Δ.Δ  Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α για την 
υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση Υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στον 
Δήμο Αμαρουσίου» 
 
Δ) Την υπ’ αριθμ. 452/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου (ΑΔΑ: 
ΩΙΡΧΩΨ9-ΒΑ6) με την οποία εγκρίνεται: α)η υποβολή Πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα προτεραιότητας: 10 «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» που συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών 
στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες» και της Πρόσκλησης με κωδικό ΑΤΤ068 (Α/Α ΟΠΣ: 
2616) και β) οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αμαρουσίου και Ν.Π.Δ.Δ 
Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α για την υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση Υποδομών στις οποίες παρέχονται 
κοινωνικές υπηρεσίες στον Δήμο Αμαρουσίου» 
 
Ε) Την με α.π. 1509/10-05-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες 
παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στον Δήμο Αμαρουσίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5030262 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΚΩΧ7Λ7-ΗΣΧ) 
 
ΣΤ) Την υπ’ αριθμ. 26/2020 απόφαση του Νομικού Προσώπου ΟΚΟΙΠΑΔΑ (ΑΔΑ: 6ΔΤΠΟΚΚΣ-Α54) με 
την οποία εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ.  Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. και του Δήμου 
Αμαρουσίου για την Πράξη “Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες 
στον Δήμο Αμαρουσίου” 
 
Ζ) Την υπ’ αριθμ. 22/2018 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων του Δήμου 
Αμαρουσίου 
 
Η) Την υπ’ αριθμ. 333/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου, περί 
σύνταξης των όρων διακήρυξης και έγκριση όρων αυτής (ΑΔΑ: Ψ4ΛΓΩΨ9-Υ86) 
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Θ) Την με αριθμ. πρωτ. 24123/26-06-2020 (Β-818) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το 2020 (ΑΔΑ: 
6ΟΕΠΩΨ9-4ΒΕ) ποσού 14.500,00 ευρώ (€) 
 
Ι) Την υπ’ αριθμ. 556/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου (ΑΔΑ: 
ΩΕΨΚΩΨ9-ΔΓΙ), με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στην 
Εργοληπτική Επιχείρηση «ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ» η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 
13,20%, και η προσφορά της, μετά την έκπτωση, ανέρχεται σε 12.585,91€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24% 
 
ΙΑ) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 48062/02-12-2020 έγγραφο του Δήμου Αμαρουσίου, με το οποίo εκλήθη ο 
Ανάδοχος για προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και για την υπογραφή της 
εργολαβικής σύμβασης 
 
ΙΒ) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 50341/16-12-2020 έγγραφό του με το οποίο υποβλήθηκε η υπ’ αριθμ. e-
95851/11-12-2020 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ ύψους 507,50€. 

 
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ-ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

 
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητα αναθέτει στον τρίτο των συμβαλλομένων 
την εκτέλεση στο Δήμο Αμαρουσίου του έργου με τίτλο: 
 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Α) ΣΤΟ 1ο ΠΕΡΙΦ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΠΗ ΚΑΙ Β) 
ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ» 

 
1. Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία περί κατασκευής δημοσίων έργων, τα 
τεύχη της υπ’ αριθμ. 22/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου, τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τεχνική Περιγραφή, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά 
συμβατικά τεύχη και στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στη διακήρυξη, καθώς επίσης σύμφωνα με 
τις ισχύουσες ΕΤΕΠ, τις οδηγίες της επίβλεψης και με βάση την τιμή της προσφοράς του Αναδόχου.  
 
2. Ο Ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, 
μέτρων υγιεινής κ.λ.π., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και 
αστικά, για οιοδήποτε ατύχημα προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και 
των εν γένει υποχρεώσεών του καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών 
χώρων. 
 
3. Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, για την εφαρμογή των νομοθετημένων 
όρων για τη διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών και εν γένει προστασίας του περιβάλλοντος 
κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών καθώς και 
κατά τη μεταφορά και χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων χώρων απόθεσης πλεονασμάτων των 
προϊόντων εκσκαφών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
4.Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα 
προτεραιότητας: 10 «Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών 
Υγείας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με 
τίτλο «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες» για το 
συνολικό συμβατικό ποσό.  
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Το συνολικό οικονομικό αντάλλαγμα της σύμβασης αναλύεται σε: 

   7.331,80 € Σύνολο εργασιών  
   1.319,72 € για Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%) 
   1.297,73 € για απρόβλεπτα (15%)  
      200,68 € για πρόβλεψη αναθεώρησης 
10.149,93 € Σύνολο προ ΦΠΑ  
  2.435,98 € ΦΠΑ (24%) 
12.585,91 € Γενικό Σύνολο  
 
5. Οι πληρωμές των οφειλομένων στον Ανάδοχο ποσών θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της 
Διακήρυξης (άρθρο 8) και την κείμενη νομοθεσία, αφού ληφθούν υπ’ όψιν οι προβλεπόμενες 
υποχρεωτικές κρατήσεις, φόροι κ.λπ. 
 
6. Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός τριών (3) μηνών από την ημέρα υπογραφής της 
παρούσης σύμβασης. 

6.1. Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας από υπαιτιότητα του Αναδόχου και για τις 
πρώτες 18 ημέρες επιβάλλεται ποινική ρήτρα 16,92€ ημερησίως. Για τις επόμενες 14 ημέρες η ποινική 
ρήτρα είναι 22,56€ ημερησίως, σύμφωνα με το άρθρο 148 παραγρ. 2 του Ν. 4412/16. Πέραν και αυτού 
του χρόνου ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 
4412/16. 

6.2. Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 
147 παρ. 8-10 του Ν. 4412/16. 
 
7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο και να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 25 της ΕΣΥ.  
 
8. Ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην επιβλέπουσα υπηρεσία «χρονοδιάγραμμα κατασκευής του 
έργου» καθώς και οργανόγραμμα του εργοταξίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΕΣΥ και 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 145 του Ν. 4412/16.  
 
9. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη 
χρήση του έργου, στο μέρος και στην 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, καθώς και για την ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του Εργοδότη, άνευ ουδεμίας επιπλέον αποζημίωσης από τον τελευταίο (Π.Δ. 798/80, Π.Δ. 
475/73 και Π.Δ.1073/1981).  
 
10. Μετά τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για 
διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 171 του 
Ν. 4412/16. 
 
11. Ο τρίτος των συμβαλλομένων, Ανάδοχος του έργου, δηλώνει ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει την 
εκτέλεση του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύμβασης και της 
διακήρυξης, των οποίων έλαβε σαφή και τέλεια γνώση και δηλώνει ότι η ακριβής διεύθυνσή του είναι: 
οδός Ιουλιανού, αρ. 56, Τ.Κ. 104 34, τηλ. 210 8221596, e-mail: anvryo@yahoo.gr, διεύθυνση στην 
οποία θα γίνεται κάθε κοινοποίηση και επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματα.  
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Επίσης δηλώνει ότι κάθε μελλοντική μεταβολή της διεύθυνσης αυτής μέχρι την πλήρη εκκαθάριση 
της εργολαβίας είναι υποχρεωμένος να τη δηλώνει έγγραφα στη Διευθύνουσα Υπηρεσία αμέσως. 
 
Ο Ανάδοχος του έργου δηλώνει ότι διορίζει ως αντίκλητο τον κ. Σπυρίδωνα Βρυώνη, κάτοικο 
Χολαργού, οδός Αρτέμιδος αρ. 43, ΤΚ 155 61, Α.Δ.Τ. ΑΙ 415887 και ότι κάθε κοινοποίηση σε αυτόν 
θεωρείται ότι γίνεται στον Ανάδοχο. 
 
12. Ο Ανάδοχος κατέθεσε με το με αριθμ. πρωτ. 50341/16-12-2020 έγγραφό του την υπ’ αριθμ. e-
95851/11-12-2020 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ ύψους 507,50€, για το έργο 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Α) ΣΤΟ 1ο ΠΕΡΙΦ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΠΗ ΚΑΙ Β) 
ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ», που αντιστοιχεί στο 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να 
υπολογίζεται ο Φ.Π.Α., κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
 
Η παρούσα σύμβαση ελέγχθηκε και συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα με πρωτότυπες 
υπογραφές, εκ των οποίων ένα (1) λαμβάνει κάθε συμβαλλόμενο μέλος και ένα (1) φυλάσσεται στη 
Γραμματεία. 
 
 

ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Για το Δήμο Αμαρουσίου 

 
 
 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Ευάγγελος Κάββαλος 

Για την Ανάδοχο 
Εργοληπτική Επιχείρηση 

 
 
 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 
Ανδρέας Βρυώνης 
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